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С А ВЕЗН О  ВЕЋЕ

Прва седница
(22 априла 1948)

Почетак у 16,15 часова.
Претседавао претседник Владимир Симић (Изборни срез 

Београд III).
Претседник: Отварам прву седницу V редовног заседања 

'Савезног eehai Народне скупштине ФНРЈ.
Залисник данашње седнице водиће секретар Момчило 

'Марковић.
Изволите саслушати указе Президијума:

У К  A 3
О  САЗИВАЊУ НАТОДИЕ СКУШ ИИНЕ ФЕДЕРАТИШЕ ИАГОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У V РЕДОВНО ЗАСБДАЊЕ

На. основу тач. 1 чл. 74 Устава ФНРЈ Президијум На- 
родне скупштине Федеративне Народне -Републике Југо- 
славнгје

p е ш а в iai
да се 1Ка|родна скустштина Федеротивне Народне Репу- 

блике Југославије сазове у V редов«о заседање на дан 20 
^а.прила: 1948 године.

У Бр. 509 
29 марта 1948 године 

Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар ТТотпретсед.иик
М. Перуничић, с. р. Моша Пијаде, с. р.



У K A 3
O ОДЛАГАЊУ V РЕДОВНОГ ЗАСБДАЊА НАРОДНЕ СКУПШППНЕ 

ФЕДВРАТОВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛШ Е ЈУГОСЛАВИЈЕ

Иа основу тач. 1 чл. 74 Устава ФНРЈ Президијум На- 
родне скупштине Федеративне Најродне Реиубјлике Југо- 
славије

p  е ш а в  ‘a
да се V редовно заседање Народне скупштине ФНРЈ 

заказано указом Президијума Народне скупигои.не Федера- 
тивне Народне Републике Југославије за) 20 април 1948 
године одложи за 22 април 1948 године.

У Бр. 602 
16 атгрила 1948 године 

Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Јутославије

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

(Читање [указа «ародни посланици саслушали' су стојећи).

Изволите саслушати саопштења.
Министарство унутрашњих послова Народне Републике 

Хрва.тске извештава да je народни посланик Савезног већа 
Стјепан Новосел несрећним случајем погинуо 10 децембра
1947 године.

Другови’ народни посланици, несрећним случајем 10 де- 
цембра 1947 године изгубио je жиеот народни посланик 
Стјепан Новосел. Рођен 1888 године у селу Пречецу, среза 
Дутосело, земљорадник, од  1936 године био je чл>г.н котар- 
Ског одбора XpBiaiTCKe сељачке странке све до 1942 године, 
када je организацију напустио због противнароднсг рада 
њеног р.уководства.

Десетог априла 1943 год.ине ухапшен je у Липовцу и 
отеран у логор у Сисак, где je би.01 .све до 23 авгусиа 1943 
године када je пуштен и одмах пристршо Народноослобо- 
дилачком покрету. У Народноослободилачком покрету био 
je •претседник Котарског мародноослободилачког одбора 
Чавме, члан Котарског Народноослободиланког фронта iy 
Чазми, члан, а доцније и претседник, Окр.ужног народног 
фронта. Мославине, и члан Главног одбора Хрватсже репу-



бликанске еељачке странке. У месецу априлу 1944 године, 
'HiaiKO у годинама, ступио je у  оперативну јединишу — Пом- 
тонирски бапгаљон XXXIII дивизије.

После ослобођења изабран je за народног посланика 
савезне и републичке скупштине. Био je претседник котар- 
ске ортанизације ХРСС, (Претседник котарског инициј^тив- 
110? одбора Сел>ачке слоге и у претседништву котарског 
одбора Народног фронта.

Његов рад, чврстина и упорност од првог до> последњег 
дава били су увек доследни линији Народноослободилачке 
борбе и народних интереса.

Нека je слава умрлом народном П1села.ник|у Стјепану 
Новоселу! (.Сложни и једнодушни усклици: „Слава му!”).

Савезш! ;изборна комисија под Бр. 46 од 17 децембра
1947 године поднела je Савезном већу свој извештај о ре- 
зулта^има допунеких избора s*ai Савезно веће НЈародие 
скупштине ФНРЈ који су одржани 30 новембра 1947 године 
на тери-торији 'припојеној Федеративној Народној Републици 
Југославији по Уговор)у о ,миру са Италијом.

Народни посланици изабрани на овим допунским избо- 
рима позвани су и налазе се iy дворани. Ja их позивам да 
своја 1посла«ичка уверења предају секретару Већа.

(Новоизабрани посланици на територији припојеној Фе- 
дераггивној Народној Републици Југославији по Уговору о 
миру са Италијом, поздрављени бурним аплаузом, предају 
своја посланичка уверења секретару Већа.)

Другови и другарице народни посж.ници, уверен сам 
да у овом значајном тренутку изражавам истинска осећања 
свих чланова овога дома када нашим новим друговима на- 
родним посланицим>а из Истре и Јулиске Крајине, ложелим 
добродошлишу. (Одушевљен апла.уз).

Ступањем народних изабра,ника са територија које су 
Уговором о миру oai Италијом присаједињене новој Југо- 
славији и њеној равноправној, братској и федеративној ‘Н а - 
родној заједници, у њено највише претставничко и законо- 
даено тело, не само да се извршује један међународни закон, 
—• већ се коначно пуним успехом крунишу вековне тежње 
хрватског и словевачког народа тих крајева за  слободом, 
независношћ;у и заједничким државним животом са својом 
једнокрвном браћом на територијама на, иојима они као на 
свом националном тлу заједнички живе.

Ту своју тежњу и ту својју жељу народи тих крајева, 
a с њима заједно и национална ш њ и д а  италијанске 'народ-



ности, гшказали су и у току великог Ослободилачког рата 
на несумњив, недвосмислен и јунашки намин.

Услед «ацифашистичке агресије и непријатељске оку- 
иације, народи тих крајева, већ 1941 годиме, нашли су се 
у  драматичној заједници са својом једнокрвном браћом, 
хрваггеким и словеначким народом, и осталим ј[у1гословен- 
ским народима, деле.ћи1 са њима заједничку судбину фаши- 
стичког терор-а,, — изложени истој оласности и уништава- 
јућој политици злочиначког агресив.н10'г фашизма.

'Пре !слободе и националне «езависности, доспели ;су 
народи тих крајева у положај да деле патње и страдгња са 
народним 'масама Југославије. Али, исто тако, он.и су inpe 
свог ослобођења дошли у положај да: са братским југосло- 
венским шродима учеств]у!ју у вели;ча'нственој Народнсосло- 
бодилачкој борби ,не само за своје ослобођење, већ и за 
ослобођење свих 0'сталих народа Јушславије.

To претставља јединствен пример у историји народа 
уопште.

Народ тих крајева, к ш  што je ошште познато и при- 
знато, учествовао je активно, храбро и непоколебљиво у 
тој борби; он се у њој физички и духовно солидарисао са 
својом једно'крвном браћом — хрв:атским и словеначким на- 
родом и осталим браггским југословенским «ародима.; он je 
ca њима проживео све фазе те борбе и национално и поли- 
тички; он je учествовао у изградњи народне власти и ду* 
шевно се повезао са, свима тековинама и' остварењима |у> тим 
заједничким напсрима. Дело овог ослобођења и ослобо- 
ђења осталих југословенских народа je и његово дело; дело 
које претставља hobiSi Југославија и њена политичка и дру- 
штвено-економска стварност je и његово дело. Обнова 
земље, Петогодишњи план и изграђивање социјализма, као 
основа. политике Народног фронта Југославије и Влјаде 
ФНРЈ, претстављају основе и политику народа тих крајева, 
јер  изражавају оне тежње које су их ујединиле у за.једнич- 
кој Народноослободилачкој борби у току читавог рата.

To je био крвави плебисцит, јединствен! историји, ксији 
je  неразлучно повезао народне масе које су изабране дру- 
гове, игродне послаиике које поздрављамо, и послалигу 
овај дом да по иачелима народне демократије врше својач 
права и дужности у циљу изградње боље и срећније зајед- 
'ничке будућности свих братских народа Југославије.

Пуна равноправност свих народа у новој Јјутослгвији и 
потпуно признавање основних нациошлних, политичких и



жултурних права националних мањина, пружају припадни- 
цима, националне мањине талијанске народности и њеним 
етретставницима у овоме дому и свима другим претставнич- 
ким телима наше народне власти, интегрално задовољење 
«»ихових тежњи и истинско демократско остварење циљева 
њихове борбе, у којој су, раме (уз раме за хрватским и сло- 
веначким народом у свом крају и свим осталим југословен- 
ским народима, учествовали, преживели све њене фазе и п о  
литички се са циљевима. и начелима политике Народног 
«фронта, опште и заједничке јединствене политичке органи- 
зације  у новој Југославији, идентификоеали.

Ми данас осећамо, можда дубље неголи иначе, да при- 
^аједињење територија на којима живе наша браћа на 
осн/0'ву Уговору о миру са Италијом није потгцуно. Али ми 
знамо да je Влада ФНРЈ, т< челу са маршалом Титом, извр- 
зиила iy пуној мери своју дужност и |уверени смо да, ће и даље 
чинити, у граиицама објективних могућности, све што je 
иужно, да се и то питање, |yi интересу мира, и добрих су- 
седских односа, реши.

Гледајући ведро у будућност, cia вером да правда ипак 
увек мора победити, ja вас, другови народни посланици, у 
;име свих чланова овога дсма, поздрављам и молим да на- 
родним масама чији сте изабрамицН' пренесете 'наша осе- 
iiaiba, «ашу братску љубав ‘И верност. Живели! (Буран 
Ш1ла{уз).

Има реч новоизабрани' народни посланик, друг Иван 
Регент. (Буран аплауз).

Иван Регент (Изборни срез Илирска Бистрица — По- 
стојна, HP Словенија): Другови народни посланици, дозво- 
.лите да се само са неколико речи захвалим на даиашњем 
срдачнсм и  браггском пријему који сте указали «овоизабра,- 
еим приморским посланицима.

Захааљујем вам у име свих нас, као и у име наших би- 
рача, у име њашег приморског словеначког и хрватског на- 
ро д а  коЈи je својом борбом омогућио да се ми данас нала- 
зимо међу вама». Том нараду (упућујем захвалност са овога 
места, захвалност што je данашњи дан остварен. У и,ме тога 
људства које се свим -силама борил-ö, мислим да смам, са 
свима осталим новоиаабраним народним послаиицима, заве- 
товати се да ћемо, заједно оа вама, свим својим снагама ра- 
ДИТ1И на томе да остваримо «ародима наше Југославије што 
j e  мог.уће легтши и срећнији живот, да остваримо у нашој 
аово ј  Југославији ново социјалистичко друштво.



Даље бих вам хтео рећи и то: Сло^енци су се столе- 
•ћима борили за своја права. Hiai жалост, та дуготрајна борба^. 
■а и o&ai последња, није донела целом словеначком народу 
сва његова праоа.. Само један део Словеначког Приморјаз 
'чрикључен je новој Јјугославији. Али, шостоји још  једага 
део Словеначког Примскрја, као и друге псжрајине у којима 
*изван наше земље живе наша словеначкш; браћа. Ми, д*ру- 
гови народни посланици, не смемо заборавити »ai нашу 
браћу која су остала у Трсту и ш« тршћанској територији. 
He смемо заборавити на нашу браћу ко ја  су остала fy> Ита- 
лији, као што не смемо заборавити ни wai нашу корушку 
браћу. Наша браћа, тамо бориће се и даље за своја права,. 
са дубоким уверењем да je победз) права свих народа —  
'па и малих народа — ттбеда, демократије, победа најна- 
предније, народне демократије.

Нека живи наша« Федеративна Народш, Република Југо- 
славија!

Нека живи човек који. нас je водио у борби и који нае  
данас води 5?) изградњи нашег новог друштва — друг мар- 
шал Тито! (Дуготраја« аплауз).

Претседник: Реч кма. новоизабрани народни послагатк 
другарица Ди«а Златић. (Дуготрајан аплауз).

Дина Златић (Изборни срез Опатија, HP Хрватсња)г 
Другови .народни посланици, у име народних -посланика; 
Истре — и Хрвата и Италијана — захваљујем вам на срдач- 
ном и топлом брапгском оријему у овом високом дсшу.. 
Уједно вам изјављујем захвалност цијелог народа Истре.

Ово законско признавање сви,х права народу! Истре у 
југословенској домовини јесте онај давно очекивани оа«5. 
сан који je народ Истре, у својој дугој борби, заслужио да 
буде остварен. Кад je након Првог свјетског рата Истра 
ттала под jiaipaM италијанског имшеријализма, народ Истре 
није се помирио са тим стањем. Тим ст.ањем могла се поми- 
рити само владај|ућа клика старе Југослгзвије зато што je  она 
у својој политици, ка.ко унутрзшњој так» и спољној, водила 
бригу само О' својим интересима а не и о интересима народа. 
Терор под којим je народ Истре живео дуго година прет- 
ставља данас прошлост. Ипак, мислим да je о њему кажно' 
1рећи неколико речи због тога што je баш терор оод којим 
je  живео и борио се хрватски народ Истре под италијан- 
cko'M оку.пацијом довео не д» националног уништења нашег 
народа него до тога да je ојачао националну свијест, да  г а



je  очеличио и доказао његову велику животну снапу. У t o ]  
борби он je очувао своју нациоиалну част и спреман доче- 
Kaioi да,не Народноослободилачке борбе. Империјшшстичка 
Итзлија ш сто јала  je  из ових наших словенских крајева 
учинити „своје”, италијанске крајеве, настојала je учинити 
од њих отскочнју даску за, продор у остале крајеве Југ-осла- 
вије. Да би то постигла, OHiai je свим средствим-ai наетојала 
да однароди и економски уништи наш народ, одузимајућк 
му право на употребу хрв.атској језика, затварајући хрв^ат- 
ске школе, продајући у бесцење на дражби имања хрват- 
ских сељака италијанским велепоседницимш! и присиљава- 
јући хрватске сељаке да на тој истој земљи раде као ко- 
лони. Батинањ1а, затварања, мучења итд. била, су средства 
италијанских империј:алиста, која je «аш народ мор.ао да 
трпи за све време окупације и којима се морго одупирати. 
Осим тога., да би што скорије ове крајеве претворила iy 
италијанске, империјалиетичка италијанска влада насеља- 
Вала je ове наше краЈеве Италијаним1а из Италије, полуња- 
вајући њима сва места у јавном животу. Чак су и претсед- 
ници општина, у хрватским селима били Италијани, а не
XpBistTH.

To, другови, помињем због тога да бих истакла да je  
хрватски народ у тој борби итротив однарођ&вања и еко- 
номског затирања остао чврст и непоколебљив, да! je в е р о  
вао у помоћ браће из Југослгвије, и да je, кад je у време 
Народноослободилачке борбе та помоћ заиста и дошла, ,хр- 
BianrcKH народ Истре етјупио iy борбу и почео се борити онако- 
како га je јучио ш ш  вођа друг Тито. Уместо мржње, хрват- 
ски народ je пружио руку Италијанима антифашистима 
Истре, позвао их у заједничку борбу и у тој заједничкој 
борби CKOBiaiHo je брапгство и јединство, та моћна снага 
која  je у Народнооелободилачкој борби, а и касније, у борби 
за прикључење Јјугославији, одиграла врло значајну улогу.

Свршетком Народноослободилачке борбе није завршена 
6op6iat нашег .народа у Истри. Међународна реакција, 'на 
челу оа Англо-Американцима, настојала je да дипломатским 
интригама оспори право нашем народу на прикључење Ју- 
гославији и npiaiBo Југославије на те крајеве. И у тој борби 
народ Истре био je јединствен, борио се јединствено. И з-а- 
хваљујући мудром рукшодству друга Тита, захваљујући. 
другу Кардељу, захваљујући братском Совјетском Савезу, 
словенским земљама и демокраггским снагама света — ту 
битку je међународни имлериј|ализам из>г|убио.



Иако сви наши крајеви још не жиее у склопу наше до- 
мовине, ми данас ипак знамо да je та велиша битка која je 
извојевана донела 'не само задовољство, не само правду 
овом делу иашег народа, не само пра(вду Југославији, него 
j e  донела и локазала. пут како упарном борбом народи могу 
остварити своја права.

Народ Истре захвалан je народима Југославије, захва- 
лан je нарочито нашем вољеном другу Титу, јер да није 
било друла Тита, да није било овакве нове Југославије — 
Истра ник!ада «е би доживела своју слободу. У име шосла- 
Бика Истре — Италиј.ана и Хрвата — у име целог истарског 
народа, ja захваљујем још једанпут и овом високом дому, и 
народим?£! Јупославије и другу Титу. (Дуготрзјан аплауз).

Претседник: Има реч ново-изабрани »ародни поеланик 
друг Ђусто MaicapoTo. (Дугоирајан аплауз).

Ђусто Масарото (Изборни срез Водњан, HP Хрваггска) 
говори на италијанском језику. (Крај говора Веће je поздр;а- 
вило бурним аплаузом).

Претседник: Молим друга секретара да прочита превод 
овог говора.

Секретар Момчило Марковић (Изборни срез космајски, 
HP Србија) чита. говор народног посланика Ђуста iVkcapo-na 
у  преводу:

Другови и другарице, по<носан сам што могу поздравити 
овај високи дом у име истарског народа и града Ријеке — 
Италијана и Хрвата. Први пут je у повести да су Истра 
и Ријека изабрале своје претставнике у пуној слободи и са 
свим оним иравима која имају и остали мароди нове Југо- 
славије.

Врло je важна чињеница да>, бар у овим данима када 
се радне’ масе Италије боре против реакције да извојјују 
своје демократске слободе, народни претставници талијан- 
ске националне мањине Истре и Ријеке улазе у овај високи 
дом.. To je омогућено блаичхдарећи Народноослободилачкој 
борби, 'која. je ослободила и припојила Истру и Ријеку сво- 
јо ј  мајци домовини, новој демсжратској Југославији. Благ 
годарећи тој борби, у заједничкоад. проливању крви ство- 
рено je братство 'Италијана и Хрвата!, братство које неће 
нико никад више уништити.

Пустошења коЈ!а je наша ужа домовина претрпел^!'за 
време страшног рата била су врло велика, али наша на- 
родна власт помогла нам je ca више стотина милиона ди-



aapiä да  обнови ту нашу од фашизма -огиустошену земљу. 
Италијани и Хрвати Истре и Ријеке свесни су свих тешк-сћа 
ко је  су остале иза овог страшног рата, али као што су до- 
сада дали све од себе за обнову своје домовине, они ће и у 
будућности учинити све да својим рукама изграде лепшу 
Ћ бољу буд!у!ћ«ост.

Италијанска мгционална мањива са истарских обала, 
еккшомски и лолитички слободн,а, сара.ђиваће на остдарењу 
нашег првог Петогодишњег плана; она, ће у исто време 
усшршавати, у потпуној слободи, своју национзлну кул- 
тур.у, дај|у;ћи јој «ову садржину, одговарајућу новој дру- 
штвеној и политичкој стварности.

Италијанска реакција, руковођена ^нгло-америчким 
империјалистима и реакционарима, чини све могућне прово- 
кације и лритжже у циљу распиривања шционалне м.ржње, 
да би разбила наше братство за које смо дали толико жр- 
тава. Они шире лажи против наше шродне власти и поку- 
шавају да користе поједине наше привремене економске 
тешкоће да би тако дискредитирали нашу народну власт 
итд. Италиј|анска реакционарна. штампа шири лажне и изми- 
шљене вести о  тзв. надионалном притиску над италијаиском 
националном мањином у Јјутславији. Они би хтели тиме да 
успоре елан наших народа, што je у суштини 6o p 6ias против 
наше политичке и економске независности. Они ш куш авају  
да ств-оре зид између нове Југославије и демсжратских снага 
у Италији на штету свог ссшственог 'Ш1рода. На тај на;чин 
они служе англо-америчком империјализму,, који спрема 
нови рат.

Међјуиим, док национална италиј|анс.ка мањина у н»в>ој 
Југс>сл1а;в'ији живи потпуно слободна и равноправна са свим 
народима Југославије, са словенском националном мањином 
у данашњој Италији поступа се са< истим системом нацио- 
налног угњетавјања, који je употребљавао фашизам гтротие 
Хрвата у Истри и пре рата.

Пуна слобода и сва права што их наши »ароди ужи- 
вају, одрав су новог карактера «аше народне власти, брат- 
ства и јединства наших народа чврсто здружених у Народ- 
ном фронту, на чијем се челу калази н,аш вацдоследнији бо- 
рац за демсжратске слободе и 3ia права народа, наш љу- 
бљени маршал Тито.

Живео маршал Југославије Јоси-п Броз Тито!



Живела Истра у новој Федеративној Народној Репу- 
блици Јутослајвији! (Буран шмауз).

Претседник: Изволите чути даља саопштења.
Влада ФНРЈ, на основу члана 63 Устава*, гтоднела je- 

Савезном већу на решавање, и то: 1) Предлог општедржав- 
ног буџета за 1948 годину; 2) Предлог за.кона о општедр- 
жавном завршном рачуну за 1946 тоди.ну; 3) Предлог за- 
KOHia о изменама и допунама Закона о државним службени- 
цима; 4) Предлог основног закона о санитарној инспек- 
цији; 5) Предлог закона о допуни Основног за,кона о  браку; 
6) Предлог закона о шумској шродној милицији; 7) Пре- 
длог законз) о измени Зако-на о уређењу народних qywoBa;
8) Предлог основ«ог закона о приватним трговачким р’ад- 
њама; 9) Предлог закона о изменама и дшунама Закока 
с војној обавези држављана ФНРЈ од 1 априла 1946 изме- 
њеног и допуњеног законом од 12 децембра 1946 и 2 децем- 
6piai 1947 године; 10) Предлог закона о  војним дисциплин- 
ским судовима; 11) Предлог закона о ликвидацији итали- 
јанске имовине .на територији Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије по Уговору о миру са Италијом; 12) Пре- 
длог општег закона о спречнеању и сузбијању заразних бо- 
лести; 13) Предлог з а т н а  о измени и догцуни Закона о де- 
мобилизацији старијих годишт.а обвезника и жен,а iy Југо- 
словен.ској армији.

Прва два законска предлога, tioi јест, Предлог опште- 
државног буџета за 1948 годину и Предлог закон.а о опште- 
државном завшном р 2.чуну за 1946 годину, у смислу чл. 18 
и 25 .пословника, одмах су били јупућени Одбору за  при- 
вредни план и финансије, а сви остали з а т н с к и  предлози 
Законодавном одбору. И једа« и други одбор поднели су 
Савезном већу своје извештаје, и они ће бити cia законским 
предлозима стављени на дневни ред када Веће о томе д о  
несе одлуку.

Поред T o n a i ,  народни .посланик Савезног већа Моша 
Пијаде и другови поднели су Савезном већу на решавање 
Нацрт пословника Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ;

Вародни посланици Савезног већа и Већа народа Моша 
Пијаде и другсши поднели qy Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање Предлог за допуну Пословника Народне скуп- 
штине ФНРЈ за заједничке седнице Савезног већа и Већа 
.народа.

Оба ова 3iaiKOHOKai предлота била су упућена, ло л<ељи 
предлагача, Законодавном одбору.



Саопштавам молбе народннх посланика, за отсуств.а: 
Душан Девеџић моли двадесет дана отсуства због хитних 
ж неодложних послова; Андрија Хебранг моли десет дана 
отсуства због болести; М;устафа Виловић моли три да«а 
отсуства због болести iy породици; Мика Шпиљак моли 
отсуство ca V редовног заседања збот хитних и неодложних 
послова; Ђуро Вукадиновић моли отсуство ca V редовног 
заседањ.а збаг хитних и неодложних послова; Рикард Су- 
тловић моли шест дана отсуствш ради лечења; Сретен Жу* 
јовић моли десет дана отсуства због болести.

Предлажем Већ|у да, (се 'Сћима народним посланицима 
који су тражили отсуство одобри шест дана отсуства. Онима 
који су тражили мање од  тога;, (оиолико колико су тражили, 
а уколико су више тражили, да им се одобри шест дана 
отсуства. Д а  ли Веће прима овај предлог? (Прима). Објав- 
љујем да су отсуства одобрена. како je тредложено.

Извештавам Веће да оам све молбе и жалбе, које су од 
закл5)учења IV редовног заседања приспеле Савезном већу, 
упутио Одбору за, молбе и жалбе.

Прима ли Веће на зкање ово саопштење? (Прима).
Пошто je  нужно да Мандаггно-имунитетски одбор пре- 

гледа! изборна акта и шоднесе извештај о верификацији 
нових мандата, а тако исто да проучи и испита, ко дол!ави 
на место умрлог народног посланика Стјепана Новосела, 
дајем одмор од пола сата.

(После одмора)
Претседник: Настављамо рад, Молим нар-одног ттоела- 

ника Драга Гиздића да прочит.а извештај Мандатно-имуни- 
тетског одбора.

Известилац Драго Гиздић (Изборни срез Сплит, HP Хр- 
ватска) чита:

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e о  г p а д

Мандатш-имунитетски одбор примио je ореко Прет- 
седника Савезног већа извешшј о смрти Стјепаона Новосела, 
народнаг посланика за Изборни срез Чазма.

По размотрењу изборних аката и кандидатских л и с т ,  
Одбор je утврдио: да je поч. Стјепан Новосел бвд  изабран 
на изборима за Уетавотворну скупштину од 11 новембра



1945 године као* срески кандидат за' Изборни срез Чазма И' 
да му je заменик Турковић Иван Шкецо мл., сељак ив 
Побјеника.

На ©снову изложеног, Одбор предлаже СаВезном већу 
да огласи за народног посланика Оавезног већа за Изборни 
срез Чазма Турковића Ивана Шкеца мл., селла.ка из Побје- 
ника nat место поч. Стјепа,на Новосела.

Подносећи овај свој извештај, Мандатно-имунитетски: 
одбор моли Веће да га изволи у целости усвојити.

За 'известиоца Одбор je одредио Драга Газдића.
22 априла 1948 годиде 

Београд

Потпретсед.ник
Секретар Мандатно-имунитетскаг ‘одбора

Вида Томшич, с. р. Петар Комадина, с. р.
Ч л а н о в и :

Вељко Зековић, с. p., Рат. Петровић, с. p., Драго Гиздић, с. р.

Претседник: Да ли Веће прима извештај Мандаггно-иму- 
нитетског одбора? (Прима). Молим дрдта Драга Гиздића 
да прочииа и др|>ти извештај.

Известилац Драго Гиздић (чита):

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e о  г p а д

Мандатно-имунитетски одбор примио je преко Претсед- 
никја Савезног већа извештај Савезне изборне комисије 
Бр. 46 од 17 децембра 1947 године са свима) записницима и 
осталим изборним 1ао<тима о  резултатим.а допунских избора. 
за Савезно веће Народне скупштине ФНРЈ одржаних 30 но- 
вембра 1947 године на територији припојеној Федеративној 
Народној Републици Југославији на основу Уговора о миру 
с Италијом као и тринаест посланичких уверења изабр-аних 
народних посла.ника.

По размотрењу извештаја среских и земаљских избор- 
них комисија, Савезне изборне Јкомисије, посланичких уве- 
рења и осталих избсрних ;аката, Одбору je част поднети Са- 
везном већју свој извештај.

Мандатно-имунитетски одбор je утврдио:
1) да су Укшом Президијума Народне скупштине ФНРЈ 

У. Бр. 18>80 од 7 октобра 1947 године р^списани допунски 
избори за народне посланике за Савезно веће за 30 новем-



бар 1947 године на територији припојеној Федеративној 
Народној Републици Југославији1 иа основу Уговору о миру 
с Италијом, да je та теритсрија! подељена на д®»а изборна 
округа та,ко д>а ј е д а н  изборни округ сачињава т е р и т о р и ј з  
припојена Народној Републици Хјрватакој, а други терито- 
рија припојена Народној Републици Слоевнији, и да je  
истим указом одређено да се окрјужне кандидатске листе 
могу непосредно везати за савезне листе које су учествовале 
на изборима за Уст.авотворну скупштину од 11 новембра
1945 године;

2) да je у оба изборна окрјуга била поднет.а «а  потврду 
и потврђена с.амо по једна окружна кандидатскја! листа, и то 
листа Народног фронта, везана за ранију савезну листу на 
изборима од 11 новембра 1945 године, чији je Н'0.сила|Ц био 
маршал Југослзвије Јосип Броз Тито;

3) да су на) целој територији избори извршени 30 ш>- 
вембра 1947 године у потпуном реду и миру;

4) да je у изборжж окрјуту који сачињава територија 
припојена Народној Републици Хрваггској, од 147.723 укупно 
датих гласова, листа Народног фрошта добила 140.008 или 
94,78%, а кутија без листе 7.715 или 5,22% глг.сова; у 'избор- 
ном округу K'cjи сачињав.а! територија припојена Народној 
Републици Словенији, од  105.759 укупно датих гласова, 
листа Народног фронта добила je 104.452 или 98,76%, >а> 
кутија без листе 1.307 или 1,24% гласова;

5) да против(у избора и уверења:, која су изабрани на- 
родни лосланици гооднели Оавезном већу на верифи.кацију, 
није изјављена ниједна жалба нити учињен ма какав при* 
говор.

На основу свега изложеног, Мандатно-имунитетски одбор 
предлаже -Савезном већу да се оснаже избори и |уверен>а 
изабраних народних 'посланика и то*:

а) у изборном округу који сачињава териториј.а припо- 
јена Народној Републици Хрваггској: Фрање Нефата, прет- 
седника Градског народног одбора из Пуле, за  Изборни 
срез Пула; Јоситпа Шестана, учитеља из Пореча, за Изборни 
срез Лошињ; Ђуста Масарота, радник-а из Ровиња, за Из- 
борни срез Водњан; Душана Диминића, помоћника Гене- 
ралног секретар.а Владе ФНРЈ из Бесуграда, за Изборни срез 
Пореч; др Саве Златића, лекара из Загреба, за Изборни срез 
Пазин; Јосипа Врбанца, радник.а из Подлабина, за Избории 
срез Лабин; Дине Златић, министра, Владе HP Хрватске из



Загреба, за Изборни срез Опатија, и Петра) Клаусбергера, 
радника из Ријеке, за Изборни срез Ријека;

6 ) у избснрном округу који аачињава територија етрипо- 
јена  Народвој Републици Словенији: Бориса Крајгера, Ми- 
нистра унутрашњих послова) HP Словеније из Љубљане, за 
Изборви срез Горица— Солкан; Бориса Зихерла, публицжгге 
из Београда!, за Изборни срез Горица—Ајдсмвшчина; Јожа 
Приможича, прађевинског радника из Идрије, за Изборни 
срез Идрија—Толмин; Ивава Регента, Министра рада iHP 
Словеније из Љубљане, за Изборви срез Илирска Бистрица—- 
Постојна, и Драга Бенчића, пјуковника JA из Београда, за 
Изборви срез Сежана.

Подвосећи овај свој и зв е ш т ј ,  Ма.ндатно-имунитетски 
одбор моли Веће да  га изволи у целости усвојити.

За свог известиоца Одбор je одредио Драга Гиздића.
22 априла 1948 годмне 

Београд
Потпретседник

Секретар Мандатно-имунитетокаг одбора
Вида Томшич, с. р. Петар Комадина;, с. р.

Ч л а и o 'в и :
Вељко Зековић, с. p., Рат. Петровић, с. p., Драго Гиздић, с. р.

Претседник: Да ли Веће прима и овај други извештај 
Мандатно-имунитетског одбора? (Прима.). Обј.ављујем да 
су на освсву предлога! Мандатво-имунитетског одбора вери- 
фицирани мандагги Тјурковића Ивана Шкец.а, земљорадника 
из Побјеника за  Изборви срез Чазма на место умрлога Стје- 
взна Новосела; Фра.ње Нефагга, претуедника rpafacK'or на- 
родног одбора из Пуле, за Изборни срез Пула; Јоеипа Ше- 
стана, учитеља из Пореча, за Изборни срез Лошињ; Ђуста 
Масарота, радника из Ровиња, з а  Изборни срез Водњан; 
Душана Димивића, помоћшша. Генералног секретара Владе 
ФНРЈ из Београда, за Изборни срез Пореч; др Саве Златића, 
лекара из Загреба, за Изборни срез Пазин; Јосилз! Врбанца, 
радника из Подлабина, за Изборни срез Лабив; Дине Зла- 
тић, министра владе HP Хрв&тске из Загреба, за Изборни 
срез О.патија, и Петра Клаусбергера, радника из Ријеке, за 
Изборни срез Ријекја.; Бориса Крајгера, Министра унутра- 
шњих послова HP Словевије из Љубљаве, за Изборни срез 
Горица—Солкан; Бориса Зихерла, публицисте из Београда, 
за Изборни срез Горицја«—АјдовшчиЈна; Јоже Приможича, 
грађевинског радника из Идрије, за Изборни срез Идрија—



Толмин; Ивана Регента, Министра рада HP Словеније из 
ЈБубљаие, за Изборни.. срез Илирска Бистржца-—Постојна, и 
Д рага  Бенчића, пуковника JA из Београда, за Изборни срез 
Сежаиа.

Позивам народне посланике чији су маидати верифи- 
цирани, као и народног посланика који долази на место 
•умрлог Стјепана Новосела, да лриђу моме столу ради пол1а- 
ган>а за.клетве. (Народни посланици чији су мандати вери- 
•фицирани прилазе претседниковом столју* и пш аж у 3ia- 
жлетву).

(После >пола-ган>а заклетве)

Претседник: Полагањем заклетве стекли сте ова права 
за  вршење посланичких дужности и прива. (Аплауз).

Прелавимо на дневни ред. На дневном реду je утврђи- 
вање дневног реда. Као прв|у тачку дневног реда п.редла- 
ж ем : ггслврђивање Укава Орезидијума Нгјродне скупштине
о  привременом финансирању државких потреба Федеран 
тивне Народне Републике Југославије и потреба народних 
републи.ка за месец ш р и л  1948 године, а као другу танку 
днев-ног реда предлажем: претрес Предлога општедржавног 
буџета за 1948 годину. Да ли веће орима овако предлсжени 
днев-ни ред? (Прима). Пошто je  Веће примило, објављујем 
д а  je  дневни ред угврђен.

Приступамо првој тачки дневног реда. Изволите саслу- 
т ш и  указ (чита|):

На основу члана 74 тач. 6 Устава ФНРЈ, у вези са чла- 
ном 11 OcHO'BHor закона о буџету, а Hiai предлог Одбора за 
привредни план и фишнсије Савезног већа и Већа нарада 
Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југо- 
слашије, Президијум Народне скупштише Федералгивне На- 
<родне Реп;ублике Југославије издаје

У K A 3
0  ' П Р И В Р В М В Н О М  Ф И Н А Н О И Р А Њ У  Д Р Ж А В Н И Х  Л О Т Р Е 6 А  Ф Е Д Е Р А -  

Т И В Н Е  Н А Р О Д Н Е  Р Е П У Б Л И 1 К Е  Ј У Г О С Л А В И Ј Е  И  О О Т Р Е Б А  Н А Р О Д Н И Х  

Р В П У Б Л И К А  З А  М Е С Е Ц  А П Р И Л  1948  Г О Д И Н Е

I
До доношења Општедржанвог буџета, за1 1948 годину 

»ршиће се привремено финансирање државних потреба Фе- 
деративне Народне Републике Југославије и  потреба на- 
родних републмка за месец април 1948 године на основу

2  Ст. б ел еш к е  V р .  з . 17



месечног .плана прихода и расхода з.а месец април 1948 го-  
дине, који утврђује Владз, Федеративне Народне Републике 
Југославије, у одлсеарајућим износима сагласно тромесеч- 
ним плановима прихода и расхода за период јанЈуар—март 
1948 лодине.

II
Приходи и расходи одобрени месечним планом за ме- 

сец април 1948 године чине саставни део укупних износз 
K'OijH ће бити одобрени оавезним буџетом односно држав- 
ним буџетима народних република за 1948 годин.у.

III
Овај у.кав сту.па н.З' снагу даном објављивања у „Слу- 

жбеном лист|у Федерзтивне Народне Републике Југосла- 
вије”.

У Бр. 515 
30< марта 1948 године 

Београд
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар Потпретседиик

М. Перуничић, с. р. Моша 'Пијаде, с. р.

Да јш Савезн-о веће од.обрава овај указ о  гаривремевом 
финансирању како сам га сада прочит.ао? (Одобрава). Да1 ли 
има кога против? (Нема). Објављујем да je Сшезно веће 
одобрило Указ Президијум12. Народне скушштине ФНРЈ о  
привременом финансирању државних потреба Ф1Н1РЈ и по- 
треба народних република за месец април 1948 године.

Прелазимо на другу т;ачку дневног реда. О тој тачки 
Hia нашој седници Савезног већа саслЈушаћемо са,мо' извештај 
известиоца Одбора за привредни план и финансије. Једно- 
времено вам саопштавам а.кт Претседништва Президијума 
Народне скупштине ФНРЈ:

ПРЕТСЕДНИШТВО 
ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
С. Бр. 631

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

'Б e o г  р ial д.
На основу члана 3, у вези члана 2, стт 2, Пословника На- 

родне скупштине ФНРЈ за заједн.ичке седнице Савезног већа



и Већа народа, Претседништво П резидијуш  Народне скуп- 
штине ФНРЈ заказује заједничкју седницу Савезног већа и 
Већа народз за 23 апр>ил 1948 године у 17 часова! aai следе- 
ћим дневним редом:

општи претрес Предло-га општедржавног буџета за
1948 годину.
22 ашрила 1948 годмне 

Беаград

.Секретар Претседиик
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Лрема томе, заједничка седница 'C6 ai већа Народне скул- 
штине ФНРЈ заказана je за сутр.з* у 5 часова оосле подне.

Молим известиоца Одбора за привредни лла« и финан- 
сије да лрочита извештај Одбора о Предлагу општедржав- 
ног буџета за 1948 годину.

\Лмш реч известилац Одбора за привредни план и фи- 
нансије шародни послаиик Душан Чалић.

Известилац Душан Чалић (Изборни срез Пакрац, HP 
Хрватска) чита извештај Одбора за привредни план и фи- 
наисије Бр. 13 од 17. IV. 1948 године о Предлогу опште- 
државног буџета за 1948 годину. (Видети прилог на1 Kpiatjiy" 
књиге).

Претседник: Чули сте извештај Одбора за привредни 
план и ф-инансије и пошто je Президијум Народне скуп- 
игтине ФНРЈ заказао заједничку седницу oi6a 'већа! за' 'ситшти 
претрес државног буџета) за сутра, t o  he се претрес наста- 
вити да заједничкој седници.

Ми смо завршили прву тачку дневног реда) и такође 
одај део посла који je Савезно веће им,ало дг\ обави на сво- 
joij засебној седиици. Даљи дневни ред лредлажем овако:

1) претрес Предло>га о изменами и дсшунама Послов- 
ника. Народне скЈупштине ФНРЈ за заједничке седнице Са- 
везног већа и Већа народа;

2) гласање о Предлогу општедржавног буџета за 1948 
годину;

3) Претрес Предлога закона q општедржавном за- 
вршноад рачуну з а  1946 годину;

4) претрес Предлога закона о сузбијању заразних бо- 
лести;



5) претрес Предлога закона о санитарној инспемцији;
6) претрес Предлог.а закона ioi трговачким радгаама;
7) претрес Предлога закона о шумској милицији;
8) претрес Предлога закона о  војним дисциплиноким 

судовима;
9) претрес 'Предлога закоиа о изменама и допунама За- 

кона ta војној обавези држављана ФНРЈ од  1 априла! 1946 
године измењеног и допуњеног законом од  12 децембра)
1946 године и 2 децембра 1947 године;

10) претрес Предлога зако.на о изменама и  дсшунама 
Закона о демобилизацији старијих годишта обвезника и 
жена у Јупословенској армији;

11) лретрес Предлога закона о ли.квидацији игалијан- 
ске имовине -на територији Ф1НРЈ по Уговору о миру са 
Италијом;

12) претрес Предлог.а закона о изменама и допунама 
Закои21 о државним службеницима;

13) претрес Предлога закона о изменама и допунама 
Закона о браку;

14) претрес Предлога закона о изменама' и д о п у н а м а  
Закона о уређењу народних судочва, и

15) претрес Предлога! за доитјуву Пословника Савезног 
већа Народне скупштине ФНРЈ.

Прима1 ли Веће предложени дневни ред? (Прим)а|). Про- 
глашавам да  je Савезно веће прихватило дневни ред како 
je иредложен. *

Закључујем данашњу седницу и идућу седницу Савезног 
већа одређујем за сутра 23 априла у 16 часова, са усвоје- 
ним дневним редом.

(Седница je закључена у 17,45 часова).



V E C E  n a r o d a

P r v a  sedni ca
(22 aprila 1948)

Početak u 16,15 časova.

Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar (NR Slovenija).
Pretsednik: Otvaram prvu sednicu V redovnog zasedanja 

Veča naroda Narodne skupštine FfederatiVne Narodne Republi
ke Jugoslavije. Zapisnik današnje sednice vodice sekretar Veča 
Joža Milivojevič.

Izvolite saslušati U,kaz Prezidijuma Narodne skupštine 
FNRJ o sazivanju Narodne skupštine FNRJ u V redovno zase
danje (Svi prisutni ustaju):

U K A Z
O SAZIVANJU NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE NARODNE 

REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U V REDOVNO ZASEDANJE

Na osnovu tač. 1 člana 74 Ustava FNRJ, Prezidijum Na
rodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

* r e š a v a
da se Narodna skupština Federativne Narodne Republike Ju 
goslavije sazove u V redovno zasedanje na dan '20 aprila 1948 
godine.

U. Br. 509 
29 mart a 1948 gođine 

Beograd

Preziditjum Narodne skfupštjine 
Fedeirativjne NaTokine Republike Jugoislavije

Sekretar Potpretsednik
M. Perimičič, s. r. Moša Pijade, s. r.



Izvolite saslušati drugi ukaz:

U K A Z
O  ODLAQAMJU V REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE 

FEDERATIVE  NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Na osnovu tac. 1 člana 74 Ustava FNRJ, Prezidijum Na
rodne skupštiine Federativne Narodne Republike Jugoslavije

r e š a v a
da se V redovno zasedanje Narodne skupštine FNRJ zakazano 
ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije za 20 april 1948 odloži za 22 april 1948 
godine.

U. Br. 602 
16 aprila 1948 godine 

Beograd

Priezidlij|um Nalrodne skupščine 
Federlativnie Narodne RepubEike Jiugloisliavije

Sekretar Pretsednik
M. Peruničić, s. r. dr Ivan Ribar, s. r.

Izvolite saslušati saopštenja pre dnevnog reda.
Saopštavam da je Vlada FNRJ u smislu člana 63 Ustava 

dostavila Veću naroda na rešavanje sledeče zakonske predloge:
1) Predlog opštedržavnog budžeta za 1948 godinu; 2) Predlog 
zakona o opštedržavnom završnom računu za 1946 godinu;
3) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o držav
nim službenieima; 4) Predlog osnovnog zakona o priivatnim 
trgovačkim radnjama; 5) Predlog osnovnog zakona o sanitar- 
noj inšpekciji; 6) Predlog zakona o vojnim disciplinskim sudo- 
vima; 7) Predlog zakona o izmeni Zakona o uredenju narod
nih sudova; 8) Predlog opšteg zakona o sprečavanju i suzbi- 
janju zaraznih bolesti; 9) Predlog zaikona o šumskoj narodnoj 
milici ji; 10) Predlog zakona o izmeni i dopunj Zakona o demo
bilizaciji stari jih godišta obveznika i žena u Jugoslovenskoj 
armiji; 11) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona
o vojnoj obavezi državljana FNRJ od 1 aprila 1946 godine 
izmenjenog i dopunjenog zakonom od 12 decembra 1946 \ 2 
decembra 1947 godine; 12) Predlog zakona o dopuni Osnov
nog zakona o braku; 13) Predlog zakona o prelazu italijanske 
imovine na teritoriji Federativne Narodne Republike Jugosla-



vije  u državnu svojinu Federativne Narodne Republiike Jugo 
slavije po Ugovoru o miru sa Italijom.

Narodni poslanici Veča naroda Božidar Maslarič i drugovi 
.dostavili su Predlog novog poslovnika Veča naroda Veču na 
rešavanje, a naro-dni poslanici Saveznog veča i Veča naroda 
JVToša Pijade i drugovi dostavili su Predlog za dopunu Poslov
nika Narodne skupštine FNRJ za zajedničke sednice Saveznog 
veča i Veča naroda.

Prva dva zakonska predloga Pretsednilštvo Veča naroda, 
dostavilo je Odboru za privredni plan i finansije Veča naroda, 
a  sve ostale zakonske predloge, zajedno sa predlozima poslov
nika, Zakonodavnom odboru Veča naroda na pretres.

Dalje saopštavam da je Odbor za privredni plan i finansije 
jpodneo Veču izveštaje o Predlogu opštedržavnog budžeta za
1948 godinu i o Predlogu zakona o opštedržavnofm završnom 

•.računu za 1946 godinu, a Zakanodavni odbor Veča naroda o 
‘svim ostaliim zakonskim predlozima.

Svi ovi zakonski 'predloži sa odborskim izveštajiima otštam- 
pani su j razdeljeni narodnim poslanicima d biče stavljeni na 
.dnevni red kad Veče odluči.

Zbog službenog posla mole otsustvo narodni poslanici: 
■dr Josip Hrnčevič 5 dana, Aguši Kurteš 6 dana, Rodoljub Čo- 
lakovdč 6 dana, a zbog bolesti Pavel Vrbovški 6 dana. Predla- 
žem Veču da se ovim narodnim poslanitcima odobre tražena 
otsustva. Prima li Veče ovaj predlog? (Prima). Pošto Veče 
predlog prima, objavljujem da su otsustva narodnih poslanika 
odobrena.

Saopštava se da su sve molbe i žalbe koje je primilo Veče 
naroda dostavljene Odboru za molbe i žalbe na dalji postupak.

Prelazi se na dnevnii red: utvrdivanje dnevnog reda.
Predlažem za dnevni red današnje sednice: 1) potvrda

Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o privremenom 
finansiranju državnih potreba Federatiivne Narodne Republike 
Jugoslavije i potreba narodnilh republika za mesec april 1948 
godine i

(2) pretres Predloga opštedržavnog budžeta za 1948 go 
dinu.

Prima li Veče ovaj predlog? (Prdma).
Pošto je dnevni red primljen, prelazi se na prvu tačku 

dnevnog reda. Izvolite saslušati pismo Pretsednilštva Prezi
dijuma:



/ PRETSEDNIKU VEČA NARODA
NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d
Odbori za privredni plan i finansije Saveznog veča i Veča 

naroda Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Ju
goslavije na svojoj zajedničkoj sednici, održanoj 29 marta 1948- 
godine, odlučili su, s obzirom na oinjenicu da je Narodna 
skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije sazvana- 
u V redovnoi zasedanje za 20 april 1948 godine, da učine pre
dlog Prezidijumu Narodne skupštine Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije da izda Ukaz o privremenom finansiranji* 
državnih potreba Federativne Narodne Republike Jugoslavije 
i potreba narodnih republika za mesec april 1948 godine.

Na osnovu ovog predloga Odbora za privredni plan i fi
nansije Saveznog veča i Veča naroda, Prezidijum Narodne 
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije izdao je* 
Ukaz o privremenom finansiranju državnih potreba Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije i potreba narodnih repu
blika za mesec aprili 1948 godine. Ovaj ukaz objavljen je ir 
»Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije« 
Br. 26/48 pod U.Br. 515 od 30 marta 1948 godine.

Dostavljajuči vam na potvrdu Ukaz Prezidijuma Narodne 
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije o privre
menom finansiranju državnih potreba Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije il potreba narodnih republika za mesec 
april 1948 godine, predlažemo da se ovaj ukaz stavi na dnevnš 
red na sednici Veča naroda pre pretresa Predloga opštedržav
nog budžeta za 1948 godinu.

Prezidijum Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije 

Sekretar Pretsednik
M. Peruinieic, s. r. dr Ivan Ribar, s. r.

Izvolite saslušati ukaz (čifta):
(Videti Ukaz o privremenom finansiranju državnih po

treba na str. 17).
Prima H Veče ovaj ukaz Prezidijuma? (Prima>). Ko glasa 

za, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv?  
(Nema). Objavljujem da je Ukaz Prezidijuma Narodne skup
štine FNRJ o privremenom finansiranju državnih potreba Fe
derativne Narodne Republike Jugoslavije i potreba narodnih 
republika za mesec apriil 1948 godine potvrden u Veču naroda,

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
opštedržavnog budžeta za 1948 godinu.



Molim izvestioca Odbora dr Ob ne n a Blagojeviča da pod- 
nese izveštaj Odbora.

Izvestilac dir Obren Blagojejvić (NR Cr na Gora): (Čita izve
štaj Odbora za privredni .plan ii finansije o Predlogu opšte
državnog budžeta za 1948 godinu. — Videti prilog na kraju  
knjige.)

Drugovi i drugarice narodni poslanici, pretresajučil P re 
dlog opštedržavnog budžeta za 1948 godinu, kao i Predlog 
zakona o završnolm računu za 1946 godinu i saslušavši izve
štaj saveznog Miniistra finansija o izvršenju prošlogodišnjeg 
budžeta, Odbor za privredni plan i finansije konstatovao je:

Opštedržavni budžet za 1947 godinu izvršen je u potpu- 
nosti, kako u pogledu ostvarenja plana prihoda, tako i u 'po
gledu izvršenja plana rashoda. Budžet se završio čak suficitom 
od oko 7 milijardi dinara, što dokazuje da je finansiska poli
tika naše Savezne vlade bila realna i pravilna.

Ogromni uspesi u toku 1947 godine, kao naše prve plan
ske godine, na svima sektorima privrede i finansija, osobito u 
oblasti proizvodnje i kapitalne izgradnje, osiigurali su nam da 
u ovoj godini predemo na još mnogo obimnije zadatke.

Krupni zadaci u 1948 godini stoje pred svima granama naše 
društvene proizvodnje i prometa robe, a takode i na sektoru 
kapitalne izgradnje naše zemlje i podizanja društvenog stan
darda naših radnih masa.

Naravno da siu ti zadaici došli do izražaja i u predlogu 
ovogoditšnjeg budžeta, kako u pogledu višine njegovih pri
hoda i rasihoda, tako i u pogledu njihove unutrašnje strukture. 
Cifra od skoro 125 milijardi dinara prihoda i isto toliko ra
shoda potpuno odgovara kako našim objektivnim mogučno- 
stima, tako i našem privrednom planu ti ovoj godini. Isto 
tako izvori prihoda, i namena rashoda u skladu su kako sa na
šim privrednilm planovima', tako i sa našim demokratskim 
zakonodavstvom.

Zato je Odbor za privredni plan i finansije Veča naroda 
usvojio ovaj predlog budžeta naše Savezne vlade bez ikakvih 
izmena. Kao izvestilac Odbora molim Veče naroda da u ce
losti usvoji Predlog opštedržavnog budžeta za 1948 godinu.

Pretsedßmik: Culi ste izveštaj. Pre nego što predemo- na opštu 
diskusiju o Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 godinu, 
izvolite saslušati pismo Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 
ko j im se za.kazuje zajednička sednica. Pismo glasi:



P R E T S E D N IŠ T V O  

P R E Z ID I JU M A  N A R O D N E  S K U P Š T IN E

■FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JU G OSLAV IJE

S. Br. 631

PRETSEDNIKU VEČA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Na osnov u člana 3, u vezi člana 2 stav 2 Poslovnika Na
rodne skupštine FNRJ za zajedničke sednilce Saveznog veča i 
Veča .naroda, Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine 
FNRJ zakazuje zajedničku sednicu Saveznog veča i Veča na
roda za 23 april u 17 časova sa sledečim dnevnim redom:

opšti pretres Predloga opštedržavnog budžeta za 1948 g o 
dinu,

Sekretar Preitseđnr'ik
Mile Pemnicič, s. r. dr I. Ribar, s. r.

Predlažem za dnevni red iduče sednice Veča naroda: pre
tres Predloga za dopunu Poslovnika za zajedniičke sednice Sa
veznog veča i Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Prima 
li Veče naroda ovaj predlog? (jPrima).

Sa odobrenjem Veča današnju sednicu zaključujem, a iduču 
sednicu Veča zakazujem za sutra, 123 aprilla 1948 godine, u 
16 časova.

(Sednica je zaključena u 16,40 časova).



S A V E Z N O  V E Ć E

Dr ug a  sedni ca
(23 aprila 1948)

Početak u 16,10 časova.

Pri ulasku u dvoranu, članove Savezne vlade n,a čelu sa 
Pretsednikom maršalom Jugoslavije Josipom Brozom Titom, 
kao i Pretsednika Saveznog veča i članove Pretsedništva Sa
veznog veča, svi narodni poslanici pozdravljaju oduševljenim 
i dugotrajnim aplauzom.

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simič.

Pretsednik: Otvaram drugu sednicu V redovnog zasedanja 
Saveznog veča Narodne skupštine FNRJ.

Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Stevan Jovičič. 
Izvolite čuti zapisnik prošle sednice.

Sekretar Miomčilo Markovič oita zapiisnik prve sednice.

Pijetsediük: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? 
(Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se ovieravai.

Saopštavam Saveznom veču da je Zakonodavni odbor pod- 
neo Veču na rešenje svoj izvešaj o Predlogu za dopunu Poslov
nika Narodne skupštine FNRJ za zajedničke sednice Saveznog 
veča il Veča naroda. Ovaj izveštaj je razdat narodnim poslani- 
cima i uzeče se u pretres prema utvrdenom dnevnom redu.

Saopštavam molbe narodnih poslanika za otsustva:
Elizabeta Frntič moli 10 dana otsustva*zbog bolesti; Alek- 

soski Boris molj 7 dana otsustva radi hitnih i neodložnih po- 
slova; Perkovič Mile moli 5 dana otsustva radi hitnih i ne
odložnih poslova; Kecman o vić dr Vojislav moli otsiustvo sa 
V redovnog zasedanja zbog bolesti; Smajovič Vasilije moli 
otsustvo od 14 dana zbog bolesti; Kuzmanovski Boge moli 5



dana otsustva zbog bolesti; Omer Gluhič moli 3 dana otsustva 
zbog važnih službenih p oslova van Beograda,

Predlažem Veču da narodniim poslanicima koji su tražili 
otsustvo. manje od 6 dana, odobri onoliko koliiko su tražili, a 
ostalima po 6 dana. Prima li Veče ovaj predlog? (Prima). 
Objavljujem da su imenovanim poslanicima otsustva odobrena 
onako kako je predloženo.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnoga reda je: 
pretres Predloga o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne 
skupštine FNRJ za zajedničke sednice Saveznog veča i Veča 
naroda.

Izvestilac po ovome zakonskom predlogu od strane Zako- 
nodavnog odbora, koji je u isto vreme jedan od p o d n o s i l a e a  
ovog zakonskog predloga, je narodni poslanik Moša Pi'jade.

Izvestilac Moša' Pijade (Izborni srez Beograd I): (Čita izve
štaj Zakonodavnog 'odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, dve su iizmene tu, odnosno 
jedna izmena i jedna dopuna Poslovnika Narodne skupštine za 
zajedničke sednice. Jedna je u tome da se iza čl. 2 dodaje nov 
član 2a*. Ta dopuna se sastoji u tome da se reši jedn '0 pitanje 
koje nam je dosada zadavalo mnogo glavobolje. Naiime, radi se
o autentičnosti naših zakonskih tekstova na četiri jezika na ko- 
jima smo obavezni da objavljujemo zakone.

U dosadašnjoj praksi bilo je slučajeva d,a su posle prevoda 
zakona koje su da vale komisije stručnjaka za izradu zakon
skih tekstova na ostalim jezicima, osim n,a onome na kome je 
zakonski predloig u zakonodavnim odborima i u veoima Na
rodne skupštine raspravljan i usvojen, nastajali sporovi oko 
toga da li ovi tekstovi tačno odgovaraju onome tekstu zakona 
koji je iizglasan u Skupštini. Bilo je mnogo kritike na dzvesne 
tekstove zakona na slovenačkom i makedonskom pa i na hrvat- 
skom jeziku koji su objavljivani u odgovarajučem izdanju »Slu- 
žbenog lista FNRJ«. Zbog to>ga ova dopuna, novi čl. 2a, rešava to  
pitanje na taj način što če Skupština birati odbore, četiri re- 
dakcione komisije ko-je će utvrditi autentične tekstove zakonav 
Kad takva komisija, sastavljena od narodnih poslanika, oba 
veča, po polovinu iz svakoga veča, utvrdi jedan autentični za
konski tekst na  jednome od četiri jezika, onda taj tekst ide 
Prezidiijumu na proglašavanje i objavljivanje. Na taj način mi 
smo uvereni da čemo dobiti takve tekstove zakona na sva če
tiri jezika, oija če autentičnost biti opšte priznata i neče biti 
nikakve soimnje u njih.



No, ako bi i tada došlo do sumnje u kakav termiin, u tač- 
nost  i istovetnost tih zakona na četiri narodna jezika, londa če 
ulogu rešavanja toga spora uzeti na sebe Prezidijum, po ovla- 
ščenju koje ima na osnovu zakona da tumači zakone.

Druga stvar koja se tu predlaže, jeste temena člana 9 u 
dosadašnjem poslovniku. To je jedna omaeka koja nam se pot- 
krala još odmah p'Oele Ustavotvorne skupštine. Sadašnji poslov
nik za zajedničke sednice bio je prilagoden Poslovniku za za
jedničke sednice Ustavotvorne skupštine. Pri priilagodavanju 
smelo se s uma da je pitanje koje je bilo rešeno u tom čtanu 9, 
po  Ustavu, drugačije nego što je to bilo u Poslovniku Ustavo  
tvorne skupštine. Naime, po članu 61 Ustava, Narodna skup- 
ština FNRJ u zajedničkoj sednici donosi odluke večinom gla
sova. Za donošenje odluka potrebno je prisustvo večine posla
nika svakog doma, što znači i Saveznog’ veča ii Veča naroda. 
Večina mora biti tu. Medutim, po našem dosadašnjem poslov
niku — »Narodna skupština može punovažno rešavati ,na za
jedničkoj sednici ako je prisutno više od polovine ukupnog 
broja poslanika oba doma uzeta zajedno«, a ne svakog doma. 
Prema torne, tu je jedna nesaglasnost našeg poslovnika sa 
odredbom Ustava. Zbog toga se predlaže da se taj član izmeni, 
i to tako da na zajedničkoj sednici mora biti pnisutna večina 
poslanika oba veča^ Saveznog veča i Veča naroda, svakog po- 
naosob, a za punovažan zaključak, večina glasova prisutmih 
poslanika. Da bi se moglo konstatovati da M je tu prisutna ve
čina poslanika ii jednog i drugog veča, nema drugog načina 
nego da se poslanici grupišu tako da na jednoj strani sede po 
slanici Saveznog veča, a >na drugoj poslanici Veča naroda. Eto, 
drugovi, u tome je ovaj predlog.

Pretsednik: Pristupamo pretresu u pojedmostima Predloga 
■o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine FNRJ 
za zajedničke sednice Saveznog veča i Veča naroda. Javlja H 
se ko za reč io ovom predlogu? (Ne javlja se niko). Pošto se 
ne javlja niko, molim izvestioca. da čita član 2a i dopunu 
člana 9.

Izvestilac čita član '2la.
Pretsednik: Ko je za predloženi član 2a, neka digne ruku. 

(Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da 
je član 2a predloga jednoglasno prihvačen.

Izvestilac čiitai član 9.
Pretsednik: Ko je za član 9, neka digne ruku. (Svi dižu 

ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je član 9 
prihvačen jednoglasno.



Pristupamo'. glasanju u celini. Ko je za predložene izmene 
i dopune u celini? (Svi dižu ruku). Ima li kogai protiv? (Nema).

Objavljujem da je Predlog o izmenama i dopunama P o 
slovnika Narodne skupštine FNRJ za zajedničke sednice Sa
veznog veća i Veća naroda konačno primljen. U smislu člana 
62 Ustava predlog se dostavlja Veču naroda na rešavanje. Isto- 
vremeno izveštavam Veče da sam od Veča naroda dobio ta- 
kode predlog za izmenu i dopunu ovog poslovnika. Uporedio- 
sam tekstove ovih izmena i dopuna i ustanovio da su učinjene 
izmene i dopune istovetne sa onima koje su prihvačene u Sa- 
veznom veču. Pnima li Veče ovaj iizveštaj iPretsedništva? 
(Prima). Ima li koga protiv? (Nema). Pošto Veče prima izve
štaj o istovetnosti tekstova Predloga o (izmenama i dopunama 
Poslovnika Narodne skupštine FNRJ za zajedničke sednice Sa
veznog veča i Veča naroda, objavljujem da je ovaj predlog: 
konačno usvojen.

Na taj način završili smo prvu tačku dnevnog reda.
Kao što ste videli, mi smo sada izglas.adi član 2a poslov

nika, kojim se predvida ustanovljen j e i izbor četiri komisije 
za utvrdivanje a ute n tič nositi tekstova na narodnom jeziku 
srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom. Te četiri 
komisije koje treba da se izafoeru, birače se na zajedničkoj 
sednici kioju čemo početi kroz 20 minuta. Molim, ako .ko budft 
irnao predlog u tom smislu, da taj predlog i učini.

Pošto je Prezidijum Narodne sikupštine FNRJ, kao što je 
juče saopšteno, odredio da se održi zajednička sednica oba 
veča u 17 Časova, na kojoj če se pristupitii pretresu predloga 
budžeta za 1948 godinu, to molim Veče za odobrenje da ovu 
sednicu zaključim. Da li Veče prima ovaj predlog? (Prima).

;Pošto Veče prima ovaij predlog, zaključujem ovu sednicu, 
s tim da če se naredna sednica Saveznog veča održati onda 
kad bude pismenim putem zakazana sa utvrdenim dnevnim 
redom.

(Sednica je zaključena u 16,35 časova).



ВЕЋЕ НАРОЦА

Друга седница

(23 а\прила 1948)

Почетак у 16,43 часова.

Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам другу седницу V редовног засе- 

дања Већа народа Народне скупштине Федеративне На- 
родне (Републике Југославије. Записник давдшње седнице 
водиће секретер Већа др Браико Ч|убрилови<ћ. Молим секре- 
тара да лрсчита записник прошле седнице.

Секретар др Бранко Чубриловић (HP Босна и Херцего- 
вина) чита записник прве седнице од 22 ^априла 1948 године.

Претседник: Има ли пртмедаба на прочипами записни;к? 
(Нема). Пошто примедаба нема, записник се оверава.

Пре -прелаза на дневни ред  саопшпавам да> je Законо- 
давни одбор достевио Већу народа на решавање извештај
о Предлогу за измене и допуне Пословника Народне скуп- 
штине Федеративне !Народне Републике Југославије за за- 
једничке седнице Савезног већа и Већа народа. Претрес 
овог предлога оа одборским извештајем je  на дневном реду 
данашње седнице.

Извештавам да због службеног посла трзже отсуство од 
5 дана народни посланици Никола Петровић и Флоријан 
Сучић. Предлажем д;3' им се отсуства одобре. Прима ли Веће 
народа овај предлог? (Прим.а|). Објављујем дз1 су тр а ж е м  
отсуства одо-брена.

Због болести тражи 5 дана отсуства народни посланик 
Спасоје Ђаковић. Предлажем да се 'Сдобри л ово' отсуство. 
Прима ли Веће народа овај предлог? (Прима). Објављујем 
да je и ово отсуство одобрено.



Прелази се на дневни ред: претрес Предлог.а1 за измене 
и допуне Пословника Народне скупштине ФНРЈ за зајед- 
ничке седнице Савезног већа и Већа ш рода . Молим друга 
известиоца Закоиодавног одборз Милоша Царевлћа да про- 
чила извештај Одбора.

Известилац Милош Царевић (HP Србија\): (Чита изве- 
штај Законодавног одбора. — Видети прилог на крају 
књиге.)

Као што сте видели, другови народни посланици, из 
образложења које сте лисмено примили, измена yi, члан(>1 2, 
однасно нов члан 2а Пословника за заједничке седниде Са- 
везног већа и Већа на.рода, HMiai за циљ да досадашњу праксу 
у погледу ауторизације текстова 3iaiK0Hai донетих на поједи- 
ним језицизиа народних релублика озваничи тако да у тој 
луторизацији учествује Народна скупштина.

Досад|£'ШЊ,3' пракса jyi томе погледу ишла je  т а ш  да je 
закон који je на једном језику донет у Народној скупигтини 
уствари био .превођен у |редакдији „Службеног листа ФНРЈ”. 
Сада се тражи да се изабере по једна ко1мисија за  св1аки 
народни језик и да се та ауторизација врши >од стране оа!ме 
Народне скупштине.

Законодавни одбор je no својој иницијативи нашао да 
j e  <у члану 9 Пословнима! за заједничке седнице Савезног 
већа и Већа народа постој.ала извесна несагласноет. Тако у 
првоме став)у старога пословника стајало je да) Народна 
скјупштина може пуноважно решавагги на заједничкој сед- 
ници ако je присутно више од ноловине укупног броја по- 
сланика оба дома узетих заједно. Међутим, Устав тражи да 
на заједничким седницама буде присутна и већина једног 
дома и већина другога дома. У томе смислу je  у првоме 
ставу предложеног новог члан.а, 9 учињена измена.

У трећем став|у| je додато, из чисто техничких разлога, 
да1 се раопоред места у сали за заједничке седнице Савезног 
већа и Већа ш рода  изврши на т,ај начин што ће заједно и 
на једним местима седети посланици једнога дома, а у дру- 
гим 'клупама заједно посланици из другопа дома.

Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора. 
Тражи ли ко реч о Предлогу за измене и допуне Пословника 
Народне окупштине ФНРЈ aai заједничке седнице Савезног 
већа и Већа народа? (He тражи нико). Пошто се нико не 
јавл>а за реч, ставља.м овај предлог на гласање. Ко глааа за 
OBiaj предлог, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко



против? (Нема). Пошто нема никог прогив, утврђујем да je 
Предлог з&1 измене и допјуне пословника Народне скупштине 
ФНРЈ за једничке седнице Савезног већа и Већа, народа 
једногласно иримљен у Већу на,рода.

Објављујем да je  у овом времену исти TSij текст који 
■смо ми примили примило <и Савезно веће и о томе послало 
извештај Већју ш!рода. Пошто je текст примљен у Већу 
народа и у Савезном већу идентичан, објављујем, iy смислу 
члана 26 «  32 Пословника Behai народа, да од ш о г  тренутка 
ступа Hiai снагу нова формулација Лословника Народне скуп- 
шти,не ФНРЈ за заједничке седнице Савезног већа и Већа 
народа.

Пошто je данашњи дневни ред исцрпен, закључујем ову 
седницу, а идућа ће бити заказана ошсменим путем.

(Седница! je закључена у 16,40 часова).

£  Ст. б е л еш к е  V р .  з. 33





ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOG 
VEĆA I VEČA NARODA

P r v a  s edn i c a
(23 aprila 1948)

Početak u 17 časova.
Pri ulasku u dvoranu, Pretsednika Savezne vlade maršala 

Jugoslavije Josipa Broza Tita, članove Savezne vlade, Pretsed
nika Saveznog veča Vladimira Simiča, Pretsednika Veča naroda 
Josipa Vidmara i članove pretsedništva oba doma, narodni po
slanici pozdravljaju burnim aplauzom.

Pretsedavao Pretsednik Saveznog veča Vladimir Slimiie.
Prdllsedavaijući: Otvaram prvu zajedničku sednicu V redov

nog zasedanja Saveznog veča i Veča naroda* Narodne skupštine 
FNRJ. Zapisnik če voditi sekretar Saveznog veča poslanik Mom
cilo Markovič.

Pre prelaza na dnevni red izvolite čuti pismo Ministra fi
nansija, koje glasi:
MINISTARSTVO FINANSIJA

K A B IN ET

Br. 133
23 aprila 19418 godine

Beograd •
NARODNOJ SKUPŠTINI FNRJ

B e o g r a d
Pošto sam sprečen bolešču da prisustvujem sadašnjem za

sedanju Narodne skupštine, odredujem svoga pomočnika 
dr Obrena Blagojeviča, narod nog posilanika, da u Narodnoj 
skupština da ekspoze o Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 
godinu kao moj poverenik.

Smrt fašizmu — Sloboda narodu!
Ministar finansija FNRJ

Sreten Žujović, s. r.



Isto tako, pre prelaska na dnevni red, a u vezi sa maločas  

izglasanim dopunama i izmenama Poslovnika za zajedničke 
sednice Saveznog veča i Veča naroda, po kojirna, u smislu 
čl. 2a, zajednička sednica treba da izabere četiri komisije 
za utvrdivanje autentičnih tekstova zakona za četiri jezika: 
srpski, hrvatski, slovenački i makedonski, — predlažem da se stavi 
na dnevni red izbor komisija za utvrdivanje autentičnih tekstova 
zakona. Prima li se ovaj predlog? (Prima). Ima li koga protiv? 
(Nema).

Objavljujem da če prva tačka dnevnoga reda zajedničke 
sednice Saveznog veča i Veča naroda biti izbor komisija za 
utvrdivanje autentičnih te.kstova zakona u smislu člana 2a po 
slovnika za zajedničke sednice. Da li ima ko kakav predlog za 
izbor ovih komisija? i(Javlja* se poslanik Mile Peruničič). Ima 
reč narodni poslanik drug Mile Peruničič.

Mile Peruničič (Izborni srez Bi jelo Polje, NR Crna Gora): 
drugovi narodni poslanici, za članove četiri komisije za utvrdi
vanje autentičnih tekstova zakona predLažem:

Za tekstove na srpskom jeziku iz Saveznog veča: Vladimira 
Simiča, Mošu Pijade, Mihaila Duroviča; iz Veča naroda: dr Si
nišu Stankoviča, Radovana Zogoviča,, Miloša Careviča.

Za tekstove na hrvatskom jeziku predlažem iz Saveznog 
veča: dr Savu Zlatiča, dr Jerka Radmiloviča, dr Jakova Grgu- 
riča; iz Veča naroda: dr Josipa Hrnčeviča, Jožu Milivojeviča, 
Anta Babiča.

Za tekstove na slovenačkom jeziku predlažem iz Saveznog 
veča,: Vidu Tomšič, Jože Lampreta, dr Maksa Žnuderla; iz Veča 
naroda: Josipa Rusa, France Bevka,, Josipa Jerasa.

Za tekstove na makedonskom jeziku predlažem iz Saveznog 
veča: Nikolu Minčeva, Vladu Maleskog, Vanču Burzevskog; iz 
Veča naroda: Venka Markovskog, Kirila Miljovskog, La.zaira 
Mojsova.

Pretsedav&juči: Ima li ko kakav drugi predlog? (Nema). 
Da li se prihvata predlog n a rod nog poslanika Mila Peruničiča? 
(Prihvata). Ima li ko da je protiv ovog predloga? (Nema). 
Objavljujem da su u komisije za utvrdivanje autentičnih tek
stova zakona, u smislu člana 2a poslovnika za zajedničke 
sednice, izabrani poslanici koje je predlagač pročitao.

Prelazimo na dalji dnevni red: opšti pretres Predloga opšte
državnog budžeta za 1948 godinu.

Ima reč, u smislu pisma Ministra finansija koji je sprečen 
bolešču, narodni poslanik Veča naroda dr Obren Blagojevič, 
kao poverenik Ministra finansija.



Dr Obren Blagojević (NR Crna Gora): Drugovi i drugarice 
narodni poslanici, prelaskom na plansku privredu, naročilo d o  
nošenjem državnog Petogodišnjeg plana razvitka narodne pri- 
vrede FNRJ, a na bazi izvršenih strukturalnih promena u našoj 
ekonomici, finansiski sistem je pretrpeo koreniti preobražaj.

Opštedržavni budžet postao je budžet privrede. Socijali- 
stički sektor privrede, kroz budžet i kroz kreditni sistem, dobio 
je potrebna i planski rasporedena sredstva za investicije i' finan
siranje proizvodnje sa platnim sistemom koji odgovara po tre
bama brze realizacije robe i brze isplate, i' potrebama pravilnog 
koriščenja novčanih sredstava.

Pri torne se vodilo računa da se postavi, i postavio se, 
princip samostalnog privrednog i' finansiskog poslovanja pre- 
duzeča, po načelu privrednog računa i pune stimulacije kroz 
učestvovanje preduzeča, radnog kolektiva i rukovodstva u ra- 
spodeli postignute dobiti.

S druge Strane, organizovan je takav sistem da se postig- 
nuta akumulacija u privredi sliva u vidu poreza na promet proi- 
izvodai i jednog dela dobiti koja se uplačuje na najbrži način, 
kroz kanale bankovne službe, u odgovarajuči budžet.

Na taj način, sa prihodima iz privrede i prihodima od sta- 
novništva budžet je postao jedinstven fond sredstava:,- realizi
ranih izvršenjem privrednih planova, —• kpji se potom, na 
osnovu privrednog plana, nanovo preraspodeijuje privredi.

U dosadašnjem razvitku mi smo imali i u finansijama pri- 
lično jasan prelaz. Zahvatili smo osnovne pozicije, preko kojih 
smo definitivno ovladali čitavim finansiskim i privrednim siste
mom, uz otklanjanje i suzbijanje kapitalističkih elemenata. Tako 
je podruštvljenje proizvodnje putem nacionalizacije preduzeča, 
nacionalizacije banaka itd. izmenilo karakter naših finansija 
s obzirom na izvore iz kojih sada pritiču sredstva u budžet, 
izvore iz kojih se danas formira narodni dohodak i akumula
cija. Finansiski sistem obezbeduje razvitak naših privrednih p re 
duzeča, našeg državnog sektora privrede i njegovo svakodnevno 
jačanje; on obezbeduje takvu akumulaciju koja omogučuje prO”- 
širenu reprodukciju.

Osnovne karakteristike našeg finansiskOig sistema krajem 
1947 godine bile su:

prvo, budžet je usmeren na finansiranje privrede i socijalno- 
kulturnih mera;

drugo, poreski sistem je usmeren na organizaciju pribiranja 
opštedruštvene akumulacije iz privrede, pored toga što je poli- 
tičko-privredni regulator u pribiranju prihoda od stanovni&tva;



trcće, banke su isključivo u službi privrede, jer su im 
osnovne funkcije: finansiranje kapitalne izgradnje s'ocijalistič- 
kog sektora, snabdevanje privrede neophodnim obrtnim sred- 
stvima, organizacija platnog prometa i regulisanje privrednih 
odnosa izmedu preduzeča; evidencija i kontrola, u privredi i 
finansijama putem dinara i regulisanje platnog prometa sa ino- 
st r ans tv oni.

Taj prelaz je očevidan i u budžetu za 1947, jer je to naš 
prvi privredni budžet. Takav njegov karakter rezultira iz krup- 
nih promena u karakteru naše privrede i ponaosob iz korenite 
strukturalne promene finansiskog sistema FNRJ. U svojim 
osnovnim oblicima, i ne uzimajuči u obzir zaostatke staroga si
stema, koji su se tu i tamo u strukturi našeg budžeta reflekto- 
va.li, naš finansiski sistem je po suštini izgubio svoj fiskalni ka
rakter. To je činjenca, ne samo kad je reč o budžetu, nego i 
kada se finansiski sistem posmatra kao jedna zaokružena ce
lina: i na sektoru budžeta, i na sektoru banaka, i na sektoru 
poreskog sistema, odnosa robe i novca itd.

Budžet je u svom dosadašnjem razvoju dobio karakter 
■osnovnog instrumenta u raspodeli narodnog dohotka. Skoro sav 
platni fond trudbenika raspodeljuje se neposredno ili posredno 
preko budžeta i ostalih finansiskih planova i to mu je več u 
tekučoj godini izbojevalo posebno mest'Oi u našem privrednom 
sistemu.

Usled toga kroz budžet su se več u 1947 godini odrazili: 
napori naše zemlje u privrednoj izgradnji, naš čitav investicioni 
program, rezultati izvršen j a plana produkcije, rentiabilitet naše 
privrede, platni fond radnika i nameštenika, rezultati naše t rg o 
vine i transporta, poreske obaveze stanovništva itd.

Dzvršenje budžeta i finansiskih planova pruža sistematski 
prikaz izvršenja privrednog plana, izražen u novčanom merilu.

Preorijentacijom budžeta na privredu, finansiski sistem je 
osposobljen za mobilizaciju ogromnih sredstava. Prošle godine 
mnogi nisu verovali da smo, u sadašnjim privrednim prilikama 
u našoj zemlji, sposobni prikupiti predvidenih 86, akomoli više 
'od 93 milijarde prihoda. Činjenica je, medutim, da se u toku 
Čitave godine pitanje finansiranja izgradnje i produkcije ni je 
postavilo nijednog trenutka kao problem zbog čega bi ili kapi
talna izgradnja ili produkcija, došle u zastoj.

Nesumnjivo je da smo danas sposobni za još veču mobili
zaciju sredstava, jer niz mogučnosti nije iskoriščen, a neke 
čak ni načete, naročito u privredi (unutrašnje rezerve, pove
čanje rentabiliteta, štednja, unutrašnji zajam).



Može se slobodno reči da smo u 1947 godinu ušli sa dobro 
izvršenim pripremama i ostvarenim povoljnim uslovima koji su 
-•obezbedili mogučnost izvršenja zadataka prve godine Petogo- 
.dišnjeg plana.

U 1948 godinu naša zemlja je ušla sa krupnim uspesima 
ostvarenim visokom političkom svešču i upornom borbom na
šeg naroda u 1947 godini na sv im sektorima privredne izgradnje.

Razvio se dosada kod nas nevideni radni polet i takmičenje 
-radnih ljudi po fabrikama, gradilištima, na njivama, po ustano
vama.

Proizvodnja je, izvršivši u celini svoj plan, obezbedila ve
like robne fondove koji su nam pružili mogučnost da počnemo 
•uklanjati oskudicu u industriskoj robi i ubrzamo promet robe 
izmedu proizvodnje i potrošnje.

Na taj način stvaraju se još povoljniji uslovi za čvrstoi po- 
vezivanje proizvodnje sa njenom sirovinskom bazom, industrije 
sa poljoprivredom i još bolji uslovi za njihov medusobni pozi
tivni uticaj. Savez radnika i seljaka dobija svoju materijalnu 
•jyoitvrdu.

Savezna vlada učinila je naročito krupan korak u privredi 
«vodenjem sistema vezanih cena. Sistem vezanih cena je, kroz 
funkciju prometa robe, dalji korak, kako za organizaciju i pla
niranje nabavke sirovina, tako i za dalje poboljšanje snabde- 
vanja. Odnos između nižih jedinstvenih cena zemljoradničkih 
i industriskih proizvoda zatvara makaze cena, koje su u kapita- 
lističkoj Jugoslaviji pretstavljale glavni instrumenati eksploata
cije seljaka na največem delu artikala, i stvara pravedni odnos 
razmene izmedu sela i grada.

Trgovina je dobila u sistemu vezanih cena svoje organiza- 
eione osnove, perspektivu za koju treba1 da se uporno bori svim 
svojim kadrovima, kao za jedan od najvažnijih zadataka u našoj 
zemlji. Zemljoradnici su več na početku njegovog uvođenja, 
ispravno shvatili značaj novog načina trgovanja, o čemu sve- 
doče svakodnevni izveštaji o sve večem obrtni robe kroz zadruge 
u sistemu vezanih cena.

U toku 1947 godine izgradeno je i pušteno u pogon neko
liko desetina velikih proizvodnih i drugih objekata i fabrika, 
cime je dat prvi prilog izgradnji naše zemlje po Petogodišnjem 
planu.

Neverovatnim elanom i radnim entuzijazmom naše omla- 
dine, izraden je največi objekat u prošloj godini — pruga 
Šamac—Sarajevo. Puštena je u pogon naša največa fabrika —  
ieških mašina alatljika u Željezniku. U gradnji je više velikih



objekata za elektrifikaciji!. Pusten je u pogom niz drugih indu- 
striskih 'objekata kao »Litostroj«, fabrika šečera u Županji itd, 
Sve je to povečalo industriski i transportni potencijal naše 
zemlje.

Poljoprivreda je, i pored loših posledica1 suše, naročito kođ 
pšenice, dala u prošloj godini, u našim uslovima, j,oš zaostale 
poljoprivrede ka«a teškog nasleda prošlosti, — dobre rezultate. 
Otkupom je u potpunosti obezbedena ishrana radništva, pasivnih 
i nežitorodnih krajeva i neproizvođačkog stanovništva. Trans
port  je uspešno savladao ogromne zadatke povečane robne 
razmene i premašio predratni mesečni obrt vagona. Spoljna 
trgovina, naročito u drugoj polovim godine, naglo je krenula 
napred, izvozeči znatne količine naših proizvoda, obezbedujuči 
time uvoz neophodnih mašina. i sirovina za izvršenje daljih 
naših planova.

Več u prošloj godini, kao prvoj planskoj godini, radne 
mase su neposredno osetile sve povoljne posledice podizanja 
proizvodnje i proizvodnih snaga naše zemlje uopšte. Realna 
nadnicai i plata radnika i službenika poboljšavala se tokom či- 
tave godine. Radnici su takmičenjem i prebacivanjem normi 
cesto zaradivali po 20 doi 30% iznad svoje redovne nadnice.. 
Broj radnika iz meseca u mesec raste, kao što raste i platni fond 
službenika. Pred našom radničkom klasom i svim tirudbenicima 
naše zemlje nije, kao u kapitalis-tičkim zemljama, perspektiva 
krize i nezaposlenosti, borbe za gladnu nadnicu, več perspek
tiva obezbedenog rada, radnog herojizma u izgradnji zemlje 
i perspektiva boljih uslova života uporedo sa podizanjem naše 
zemlje iz zaostale u naprednu socijalističku državu.

Naš socijalistički sektor se u 1947 godini razrastao i orga- 
nizaciono učvrstio.

U oblasti kulture, prosvete i socijalno-zdravstvene zaštite^ 
prošla je godina bila godina intenzivnog rada na uklanjanju 
nepismenosti. Otvoreno je 306 novih osnovnih i 67 srednjih 
škola, 192 stručne škole i tehnikumi, 5 novih fakulteta, 157 
bolnica i .ambulanti'.

St-ručno uzdizanje našeg kadra u proizvodnji, trgovini,, 
transportu, ustanovama, postalo je jedan od osnovnih zadataka 
naše politike uzdizanja kadrova. Stotine hiljada novih trudbe- 
nika ušlo je u sve grane naše privrede. Njih treba osposobitiV 
kValifikovati. Desetine hiljada radnih ljudi došle su na rukovo- 
deča mesta u svim granama privrede, i nastojanje da oni po- 
stanu privredni, prosvetni ii drugi rukovodioci, veoma je zna- 
čajan zadatak. Univerziteti i škole otvorili su svoja vrata mla-



dim kadrovima sela i grada da stiču nova znanja, a država je 
štipendijama omogučila učenje sinovima radničke klase i se- 
Jjaštva, koji u staroj Jugoslaviji nisu mogli ni pomišljati da idu 
na univerzitet. U prošloj godini je dato 18.169 štipendija za 
visoke i srednje škole.

Zadržaču se sada na izvršenju budžeta za 1947 godinu.
Naš opštedržavni budžet završen je sa viškom prihoda od 

■oko 7 i po milijardi, dinara. To je, nesumnjivo, zdrava tenden- 
cija, ne samo budžetski posmatrano kao rezultat rukovanja 
novčanim sredstvima, nego pre svega kao rezultat zdravog* 
razvoja naše privrede, odnosno kao  rezultat izvršenja planova 
proizvodnje u osnovnim privrednim granama. Naš suficit, 
s obzirom na njegov normalni iznos., govori o normalnom 
razvoju naše privrede.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 85.976,000.000 
dinara, rashodii za investicije iznosili su 38.662,000.000 dinara 
ili 44,8% od svih rashoda. Ako, pak, tu uključimo io b n o v u ,  
ukupni rashodi na investicije i podizanje društvenog standarda 
iznosili su 44.424,000.000 dinara ili 50,3% od ukupnih rashoda 
budžeta.

Ako rashodima privrede u užem smislu dodamo rashode 
prosvete i narodne kulture i socijalno-zdravstvene zaštite, onda 
rashodi na privredne i socijalno-kulturne mere iznose 69,8% 
od ukupnih rashoda budžeta. Ostali rashodi su bili na narodnu 
odbranu 15,8% i na- administraeiju 11,2%. Ako taj odnos pri- 
vrede i finansija razmotrimo u okviru saveznog budžeta, onda 
je slika još reljefnija. Od ukupnih rashoda saveznog budžeta, 
rashodi privrede u užem smislu (investicije i obnova) iznose 
53,6% od ukupnih rashoda, a zajedno sa rashodima za kulturno- 
socijalne mere 70,3% od ukupnih rashoda.

Razmatrajuči odnos privrede i budžeta po liniji prihoda, 
vidimo sledeče: 'od ukupno ostvarenih prihoda po budžetu 1947 
godine u iznosu od 93.631,000.000 dinara otpada na porez na 
promet proizvoda 29.406,000.000 dinara što iznosi Уз svih opšte- 
državnih prihoda. Ako strukturu prihoda iz privrede razmoi- 
trimo u okviru saveznog budžeta, njihov značaj se još više po
tencira. Porez na promet proizvoda u saveznom budžetu daje 
36% od svih prihoda.

Opštedržavnim budžetom za 1947 godinu prihodi su bili 
planirani u dinara 85.854,000.000. Toliko isto bilo je planirano 
i rashoda.

Od 'ove sume iznosi savezni budžet 59.560,000.000 dinara 
iili 69,4% a državni budžeti narodnih republika 26.294,000.000



dinara ili 30,6% od čega na republike 16.686,000.000 dinara ili 
63,5% a na budžete narodnih odbora 9.608,000.000 dinara 

. ili 36,5%.
Plan prihoda po Opštedržavnom budžetu za 1947 godinu 

ostvaren je sa 93.631.000.000 dinara — što u poredenju sa bu- 
džetom planiranim iznosom od 85.854,000.000 dinara pokazuje 
premašenje za dinara 7.777,000.000 dinara ili ostvarenje 
za 109,5%.

Od ukupne sume ostva.renih prihoda 'o tpada na savezni 
budžet 61.241,000.000 dinara ili 1.695,000.000 dinara više nego 
što je bilo predvideno, a na budžete narodnih republika
32.390.000.000 dinara ili 5.382,000.000 dinara više nego što je 
bilo predvideno.

Od ukupne sume ostvarenih prihoda po Opštedržavnom 
budžetu za 1947 godinu iznose:

1) Porez na promet proizvoda' 29.406,000.000 dinara. To 
čini 109,8% od planiranog prema finansiskim planovima ili 
78,06% od budžetom predvidenog iznosa. Visoko planirana 
suma poreza na promet proizvoda, po budžetu koji je donesen 
pre privrednog plana, korigirana je donošenjem privrednog 
plana, odnosno finansiskih planova.

0) Ostatak dobiti i viškovi obrtnih sredstava koji idu u 
budžet, 6.598,000.000 dinara ili 87,9% od planirane sume.

3) Porez na dohodak 14.075,000.000 dinara ili 179% od pla
niranog iznosa. Medutim, iako se od ove sume oduzme dužni 
porez na promet državnih preduzeča od 1946 godine u iznosu 
<od 4.512,000.000 dinara — koji su republike naplatile u 1947 
godini, ostaje kao naplačena dohodarina u 1947 godini
9.804.000.000 dinara.

4) Takse 510,000.000 dinara ili 65,5% od planiranog.
5) Carine 1.366,000.000 dinara ili 341,2% od planiranog.
6) Reparacije 3.372,000.000 dinara ili 115,9% od planiranog.
7) Prihodi ustanova i nadleštava 2.639,000.000 dinara ili 

106,1%.
8) Prihodi socijalnog osiguranja 11.939,000.000 dinara ili 

135,7 %
9) Fond za obnovu zemlje 8,446.000.000 dinara ili 109,7%.

10) Amortizacioni fond 4.047,000.000 dinara ili 161,9%.
11) Ukupni' fondovi 370,000.000 dinara ili 158,1%.
12) Sabirni račun 2.188,000.000 dinara ili '218,8%.
13) Razni prihodi 5.080,000.000 dinara ili 330,4%.
14) Saldo obrtnog kapitala u republikama 1.505,000.000 di

nara ili 144,3%.



15) Porez na nasleđa i poklone 208,000.000 dinara li 250,6%.
16) Trošarina 1.719,000.000 dinara ili 109%.
17) Dobit iz ranijih godina 34,000.000 dinara ili 9,9%.

18) Doprinos šuma u republičkim budžetima 129,000.000 
dinara ili 68,2%. Svega: 93.631,000.000 dinara.

Plan rashoda izvršen je po Opštedržavnom budžetu za 1947 
godinu u iznosu od 85.976,000.000 dinara — što u poredenju 
sa rashodima Opštedržavnog budžeta od 85.854,000.000 dinara 
pretstavljia' premašaj za' l!2''2,000.000 dinara odnosno pokazuje 
izvršenje od 100,14%.

Od ukupne sume rashoda otpada na savezni budžet
58.071.000.000 dinara, a na budžete narodnih republika
27.905.000.000* dinara.

Od ukypne sume rashoda po Opštedržavnom budžetu za 
1947 godinu iznose:

1) finansiranje državne privrede i ostale investicije sa 
obnovom 43.722,000.000 dinara ili 104,5% od planiranog iznosa;

2) prosvetno-kulturni rashodi 3.447,000.000 dinara ili 98,1% 
od planiranog;

3) socijalno-zdravstvena zaštita 13.534,000.000 dinara ili 
106% od planiranog;

4) državna uprava i administracija 9.955,000.000 dinara ili 
94,6% od planiranog;

5) narodna odbrana, bez investicija, 12.167,000.000 dinara 
ili 91,5%;

6) rezervni krediti i štamparska izdavačka delatnost
3.151.000.000 dinara.

Ako se uporede ostvareni prihodi u iznosu od 93.631,000.000 
dinara sa izvršenim rashodima u iznosu od 85.976,000.000 di- 
nara, pokazuje se višak prihoda nad rashodima u iznosu od
7.655.000.000 dinara. ^

Obaveze privrede prema budžetu — ukupni rezultati izvr-
šenja plana akumulacije po finansiskim pianovima preduzeča u 
opštedržavnom opsegu iznose 109,8%.

Izvršenje obaveza privrede prema budžetu je bilo zavisno 
od rezultata! u proizvodnji, Prema budžetu nisu potpuno izvr
šila svoje obaveze samo ona prduzeča koja nisu izvršila svoj 
proizvodni plan.

Raspored ostvarenja poreza na promet/ proizvoda po gra- 
nama privrede bio je sledeči:

A. Industrija: savezna, r ep ub lička i lokalna 75,43% od 
ukupne sume poreza na promet proizvoda;

*



B. Rudarstvo 2,37% od ukupne sume poreza na p rom et 
proizvoda;

V. Saobračaj :2,75% od ukupne sume poreza na promet 
proizvoda;

G. Poljoprivreda 1,92% od ukupne sume poreza na promet 
proizvoda;

D. Gradevinarstvo 2,32% od ukupne sume poreza na p ro 
met proizvoda; .

Ostalo 15,21% od ukupne sume poreza na promet proiz
voda — što čini ukupno 100,00%.

Naplata poreza na promet proizvoda u pojedinim narod
nim republikama u 1947 godini bila je sledeča: Srbija 36,56%' 
Hrvatska 29,25%; Slovenija 19,06%; Bosna' i Hercegovina 
10,50%; Makedonija 3,69%, Crna Gora 0,80%; ra,zno 0,14%,. 
š.io čini 100,0 0 %.

Mora se napomenuti da su izvesna preduzeča zakašnjava.la 
sa uplatamai poreza na promet, jer su iznose poreza na promet 
proizvoda nepravilno upotrebljavala za obrtna sredstva, pa 
često i investicije. -

Posmatrano u celini, izvršenje plana akumulacije, kao i' 
plana proizvodnje na; kome se on temelji, pretstavlj.a krupan 
uspeh naše privrede u prvoj planskoj godini. Medutim na ovonr 
sektioru ima izvesnih nedostatakai koje je potrebno otkloniti,. 
kao što su:

1) nedovoljno obračanje pažnje na kvalitet proizvoda i 
asortiman;

2) nedovoljno vodenje računa 'o realizaciji robe kod izve
snih proizvodnih preduzeča;

3) nedovoiljno' vodenje računa o konkretnim potrebama 
potrošnje po vrsti robe, prema rejonima itd.

Neravnomerna realizacija robe, usled slabosti u distribu
ciji, kvalitetu, as'or-timanu, slabom ugovornom povezivanju 
izvesnih proizvodnih preduzeča i trgovine, odrazila se na ravno- 
mernost uplate poreza na promet u toku godine.

Često se proizvodnja pri izvršenju plana akumulacije poka
zala nediseiplinovanom. Uplatai poreza na promet proizvoda 
nije vršena na vreme, akumulacija je zadržavana od preduzeča 
i up'otrebljavana 'u obrtna sredstva, a u nekim granatna (u ru
darstvu, u republikama, u lokalnoj privredi) i u investicione 
svrhe. To se jasno vidi iz sledeče dinamike kretanja uplate po 
reza na promet proizvoda:

januar 709,6 miliona, februar 839,3 miliona, mart 1.485,3 
miliona, april 2.355,2 miliona, maj 2.469,7 miliona, juni 2.409,9
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miliona, juli 2.864,0 miliona, avgust 2.482,2 miliona, Septem
b e r  2.562,6 miliona, oktobar 2.794,1 miliona, novembar '2.480,9 
miliona, decembar 6,035,8 miliona.

Iz ovih mesečnih uplata vidi se kako su se preduzeča u po- 
četku teško navikavala na izvršenje svojih obaveza, a na: kraju 
godine u decembru, požurila su se sa uplatom da im se ne ospori 
izvršenje plana i da ne dpdu -do odgovornosti. Ovolika uplata1 u 
decembru rezultira iz uplata zadržavanog poreza na' promet 
koji su preduzeča samovoljno koristila u vidu obrtnih sredstava.

Medutim, ovakav odnos proizvodnje prema izvršenju njenih 
finansiskih obaveza imao je za posledicu neravnomeran priliv 
sredstava u državni budžet i poremečaj u cirkulaciji novca u 
onim mesečima kada su rashodi zahtevali intervenciju državne 
blagajne.

Nemanje discipline u izvršenju finansiskih obaveza predu
zeča ima i dublji uzrok nego samo nemarnost ili želju za ko
riščenjem državnih sredstava. Bilo je prilično prošireno shva- 
tanje medu nižim rukovodiocima u proizvodnji, da je jedino 
važno izvršiti proizvodne zadatke, a da finansije, ukoliko se njih 
i tiču, nisu njihova neposredna' briga.

Pogrebno je, međutim, voditi upornu borbu za čuvanje 
vrednosti našeg novca1 i za pravilno sihvatanje njegove uloge i 
značaja u našo j privredi.

Novac u našoj privredi, u nastajučim socijalističkim odno- 
sima, ima drugojačiji značaj od novca u kapitalističkoj privredi; 
on je merilo, jedno od najvažnijih merila društvenog produkta, 
a osim toga merilo rasp odele proizvedenih dobara na sve svrhe, 
na sve 'one zadatke i u onim razmerama kakve zahtevaju uloženi 
društveno-korisni rad, pokazani rezultiati i potrebe daljeg 
razvitka društvenog života.

Novac i finansije u našoj narodnoj državi služe i kao sred
stvo kontrole nad društvenom proizvodnjom i nad njenim ren- 
tabilitetom. Tu je, razume se, reč ne o rentabilitetu u kapitali- 
stičkom smislu, nego o rentabilitetu u socijalističkom smislu. 
Nije svejedno sai kakvim troškovima se obavlja proizvodnja u 
našoj zemlji. Novcem, kao merilom kojim su izraženi troškovi 
proizvodnje i ostali rashodi u proizvodnji, mi uvek možemo usta
noviti hod, razvitak poj edinih grana privrede, ni j hov društveni 
rentabilitet, i otkriti uzroke koji sprečavaju brzu i rentahilniju 
proizvodnju, proizvodnju koja omogučuje jači zamah proširene 
reprodukcije.

Zatim, novcem mi ne samo direktino kontrolišemo proiz
vodnju, nego i sprečavamo rasipništvo i štetočinstvo u privredi



i državno j upravi. U novcu mi imamo pouzdano merilo i poka
zatelj o tome kakvi su rashodi, njime možem o da vršimo kon- 
trolu rashoda. To se odnosi na sve grane društvenog života. 
Novcem, kao pouzdanim merilom, mo že m o stalno kontrolisati 
i pratitii kako se ostvareni narodni dohodak raspodeljuje na 
razne društvene ciljeve i da K zbil ja treba da se u takvoj 
srazmeri troši ili treba intervenisati da se spreči rasipanje, 
da se spreči štetočinstvo, da se otkriju zloupotrebe, da se o ’.ikriju 
skrivene rezerve na sektoru proizvodnje i da se te rezerve mo- 
bilišu i pojača tempo proizvodnje.

Datlja uloga novca je u tome što je on u isto vreme snažno 
oružje evidencije društvene proizvodnje i razvoja svih grana 
društvene delatnostd. On je, pored naturalnih pokazatelja, na 
sektoru materijalnih bilansa, finansiski pokazatelj kroz koji se 
evidentira čitava društvena proizvodnja i njen tok. Samo jedin- 
stvo materijalne i novčane evidencije, samo uzimanje u obzir 
i materijalnih i novčanih pokazatelja, daje nam pravu sliku kre- 
tanja i r.azvitika naše privrede i njenih odnosa. Otuda je isto 
tako pogrešna tendencija, raširena najčešče medu našim fina.n- 
siskim kadrovima, da vode računa samo o kretanju novca i 
finansiranju, posmatrajuči ih kao samostalan faktor i ne pove- 
zujuči ih sa privrednim životom, sa pitanjima proizvodnje i p ro 
meta robe.

Važno je, takode, uskladiti proizvodnju sa potrošnjom, do
vesti u normalan tok promet robe.

Jedna od osnovnih proporcija planiranja jeste proporcija 
izmedu proizvodnje i potrošnje, izmedu mase proizvedenih do- 
bara, izmedu ukupnog društveno.g produkta, na jednoj strani, i 
zadovoljenja svih onih potreba širokih masa koje su namenjene 
društvenom standardu života, kakav je omogučen društvenom, 
proizvodnjom u dat'om periodu, na. drugoj strani.

Pravilan tok trgovine, to> jest obrta robe, i zadovoljenje 
potreba širokih masa usavršavai se i pravilno usp ost avl j enim nov- 
čanim sistemom. Otuda je dobra organizacija robnog i novča- 
nog prometa, odnosno uskladenje novčanog kretanja i kretanja 
robe, jedan od osnovnih zadataka planske privrede.

Borba Sovjetskog Saveza za čvrstinu sovjetske rublje, a ta 
čvrstina sovjetske rublje znači pravilan odnos izmedu proiz
vodnje i potrošnje, pravilan odnos izmedu robnog i novčanog 
optiicaja, jasno pokazuje da' se na novac mora gledati kao' na 
sredstvo za koje se treba boriti, čiju čvrstinu treba izvojevati I 
da se naročito treba zalagati za onu pravilnu srazmeru koja 
neophodno mora da postoji u planskoj privredi, a to je srazmera



između proizvodnje i potrošnje u kojoj novac igra neobično 
važnu ulogu.

Mi ne smemtO' zaboraviti na specifičnosti koje su karakte
ristične za našu zemlju u ovoj fazi razvoja, niti na sve one ele
mente koji mogu stihiski da deluju na razvitak naše ekonomike, 
pa, prema tome, i na razvitak naših finansija. Imajuči u vidu da 
smo u opsegu opšteg planiranja, koje je kod nas ne samo mo- 
gučno, nego je več živa praksa, obezbedili opšti okvir našegat 
plana, prema torne i opštii okvir našeg finansiskog plana, u 
tome okviru sada treba kanališati i po potrebi suizbijati sve one 
stihiske elemente koji još nužno prate našu ekonomiku, zbog 
toga što još postoji privatni sektor i zbog njegovog uticaja1 na 
tržište, na proizvodnju itd.

Krupan uspeh našeg državnog sektora, kao socijalističke 
privrede, sasuoji se u tome Što je država postala ne samo go
spodar robnih fondova za koje može da odreduje jedinstvene 
cene i time ukloni stihi ju tržišta, nego je ona i gospodar nov- 
čane mase i ima mogučnosti da cirkulaciju robnih i novčanih 
vrednosti dovede u sklad, da planira opticaj robe i opticaj 
novca.

Sada nešto o dobiti i amortizaciji. Uopšte govoreči, plan 
dobiti državnih privrednih preduzeča za 1947 godinu premašen 
je. Savezna privredna. preduzeča pokazuju ostvairenu dobit u 
iznosu »od 106,4% prema planiranim iznosima po finansiskim 
planovima. Preduzeča republičkog značaja slabije su ostvarilai 
plan svoje dobiti.

Amortizacija od državnih privrednih preduzeča naplačena 
je u iznosu od 161,9%, prema budžetu, odnosno 203,7% prema 
'finansiskim planovima.

Iako je plan dobiti, uopšte uzev, ostvaren i često premašen, 
ipak su mnoga preduzeča i podbacila u upläti dobiti. To proizi- 
lazi usled nedovoljne brige za sniženje troškova proizvodnje 
i cene kostanja, nedovoljne brige za rentabilitet proizvodnje, 
jer je sa svima tim vezano i pitanje dobiti.

Isto tako, ostvareni planovi dobiti ne znače uvek da je ona 
bila pravilno planirana. Veliki iznosi natplanske dobiti izvesnih 
preduzeča ukazuju, naprotiv, na mogučnost daljeg sniženja t ro 
škova proizvodnje, daljeg povečanja rentabiliteta. Potrebno je 
voditi upornu borbu protiv skrivenih rezervi, kojih tu i tamo 
još ima, protiv obezbedenja, u visokim normativima, protiv ne
potrebnih visokih zaliha u sirovinama, protiv stokiranja 
robe itd. Centralno mesto u rashodimai privrede 1947 godine 
zauzimali su rashodi na investicije (kapitalna izgradnja i 'ostale



društveno-korisne investicije). Izvršenje investicionog plana za 
1947 godinu po finansiskim planovma iznosi 102,4% a obnova 
101,8 %.

Izvršenje investicionog plana je nesumnjivo zadovoljava- 
juče. Mi smo imali krupnih uspeha u izgradnji, ali smo imali 
i n e d os ta tak a, na, koje se treba posebno1 osvrnuti.

Tu, pre svega, dolazi pitanje troškova gradenja. Rashodi 
gradenj a su nesumnjivo previsoki. Može se reči da čiltiav.a pri- 
vreda nije mnogo vodila računa o ovom važnom pitanju. Po- 
skupljenje troškova gradenja je rezultat, pre svega, gradenja 
bez prethodnih proračuna kostanja grade i materi jala, bez je- 
dinstvenog projekta gradenja, koji bi obuhvatio ne samo gra- 
devinski objekat nego i projekat fabrike, tj. ugradivanje ma- 
šina, njihov raspored, tehnološki proces, snabdevanje gorivom 
i sirovinama itd. Proračuni troškova ili uopšte nedostaju ili su 
samo aproksimativni i manjkavi. Često nema komisija za prijem 
i ocenu gotovih objekata. Ne vodi se uvek računa o rokovima 
odredenim za završetak kako pojedinih delova, tako i cele 
gradnje, a ponekad nema ni planiranih rokova. Nema efikasne 
kontrole ni investitora ni Investicione banke u pogledu utroška 
materijala, koštanja radne snage itd. Bilo je, ne retko;, i ano
malija da usled slabe organizacije rada i pogrešno postavljenih 
normi, radnici jednog preduzeča prelaze u drugo i tako predu
zeča jedno drugom prave štetnu konkurenciju.

Naravno da nam u toku 1948 godine pretstoji uporna 
borba za otklanjanje svih ovih nedostataka, borba za znatno 
pojevtinjenje naših investicionih radova.

Kada se govori o lokalnoj privredi, treba reči da naš novi 
finansiski sistem, baš usled toga što niz pitanja lokalne i komu
nalne privrede nije bio rešen, nije mogaio' da dode do svog 
punog izražaja pri sastavu budžeta narodnih odbora i njihovom 
izvršenju u 1947 godini. Zbog toga budžeti naših narodnih 
odbora još ne odražavaju njihove privredne mogučnosti i pri- 
vredne planove. Naprotiv, možemo konstatovati da u znatnom 
broju slučajeva, budžeti naših narodnih odbora nretstavljaju još 
administrativne budžete. Otuda je prirodna stvar da na bazi 
takvih budžeta, delat,nosti narodnih odbora, kao organa na
rodne vlasti, nisu kroz njihove finansije mogle doči do punog 
izražaja. Tot se jasno može konstatovati kod onih narodnih 
odbora čiji su budžeti i u 1947 godini zadržali administrativni 
karakter. U predvidenim rashodima takvih odbora, može se kon
statovati da ima malo ili uopšte nema predvidenih sredstava za 
investicije. Investiciona delatnost tih odbora nije dosada bila



«ključena u finansiranje kroz njihove budžete. Isto tako, u 
predvidenim prihodima, miože se konstatovati da prihodi ne 
proističu iz privrede, iz vlastite privrede narodnih odbora pre 
svega, več prvenstveno iz fiskalnih izvora. U Vojvodini su neki 
«odbori pokrivali veči deo rashoda trošarinom, i2ko baš u Voj
vodini ima kolosalnih mogučnosti za razvoj lokalne privrede. 
■Orijentacija nekih narodnih odbora na fiskalne prihode pret- 
stavlja ostatak starog sistema i starog budžetiranja i finansi
ranja. Na osnovu toga može se konstatovati da budžetski sistem 
nije našao pravilnu primenu kod svih narodnih odbora i da 
otklanjanje toga nedostatka pretstavlja krupan zadatak mini- 
starstava finansija u republikama, zadatak koji se može izvršiti 
Ibaš prilikom angažovanja odbora za pitanja lokalne i komu
nalne privrede.

Orijentacija narodnih odbora na privredu i privredivanje 
treba  dai postane osnovni zadatak naših narodnih odbora.

Posle poreza na promet proizvoda kojiin se ostvaruje 
opštedržavna akumulacija finansiskih sredstava, uglavnom iz 
proizvodnje državnih privrednih preduzeča, porez na dohodak 
j e  druga vrsta poreza po svojoj važnosti. Ovaj porez gradani 
ili njihova domačinstva, zadruge i društvene organizacije pla- 
ća ju  iz svojih prihoda, zarade, dohotka i imovine kao doprinos 
državi za izvršenje opštedržavnih zadataka.

U odnosu na ukupne prihode opštedržavnog budžeta, porez 
ш  dohodak je relatiivno mali.

U 1947 godini učešče poreza na dohodak u ukupnim priho
dima opštedržavnog budžeta bilo je sledeče:

1) porez na dohodak radnika, nameštenika i službenika 2,46%
2) porez na dohodak zemljoradnika 5,06%
3) porez na dohodak zadruga 0,12%
4) porez na dohodak društvenih organizacija 0,06%
5) porez na dohodak privatnih zanimanja i imovine 2,53%
6) porez na dohodatak državnih privrednih preduzeča

(dug iz 1946 godine) ______________ 4,8 %
Ukupno: 15,03%

Posle donošenja Zakona o porezima i savezne Uredbe o 
porezu na dohodak, narodne republike su imale zadatak da na 
osnovu novih propisai izvrše raspis poreza za 1946 godinu. Kod 
zemljoradnika je razrez poreza za 1946 trebalo izvršiti kad i 
razrez za 1947 godinu. Posle izvršenih razreza, plan naplate za 
1947 godinu po svim oblicima poreza na dohodak iznosio je
14.398,707.000 dinara, a ostvarena naplata u toku godine izno-

4 Ст. б е л еш к е  V p . 3. 49



sila je 14.075,000.000 dinara, što pretstavlja ostvarenje plana 
naplate od 97,75%. Uspeh ostvarenja plana nije, medutim, isti 
po svim oblicima poreza na dohodak. Po nekim oblicima ostva
renje plana je prebacilo, dok je po nekim znatno podbacilo.- 
Tako je plan naplate poreza na dohodak radnika, nameštenika: 
i službenika ostvaren sa 116,3%, porez na dohodak zemljoraid- 
nika sa 56,2%, porez na dohodak zadruga i društvenih organi
zacija sa 109,6% i porez na dohodak privatnih zanimanja i imo
vine sa 75,43%.

Pored stanovništva, zadruga i društvenih organizacija, i  
državna privredna preduzeča su u 1947 godini uplatila znatne 
iznose kao dugujuči porez na dohodak za 1946 godinu. Tako  
su, od ukupno ostvarenog iznosa poreza na dohodak ođ
14.075,000.000 dinara državna privredna preduzeča uplatila
4.512,409.000 dinara ili 32,05% što znači Уз 'od ukupno napla- 
čene sume poreza na dohodak u 1947 godini.

U prvom polugodu prot ekle godine bio je skoro po tpuno  
zapostavljen političko-ekonomski značaj poreza na dohodak za 
zemljoradnike i privatna zanimanja. Do ovoga je dobrim delom* 
došlo zbog brzog i lakog realizovanja dugujučeg poreza od 
državnih privrednih preduzeča,. što je imak> za posledicu slab
ljenje interesa i nastojanja za razrez i naplatu poreza na doho
dak zemljoradnika i privatnih zanimanja.

Uzevši u celini, m>ože se reči da je razrez poreza izvršen pra
vilno i da ogromna večina radnog seljaštva nije porezom opte- 
rečena.

To se vidi i iz ovih podataka:

O B JA SN JEN JE

D om ać in s tva  
sa oporezovan im  

doho tkom  do

16.000 d inara

Dom ać ins tva  
sa odo e /ov an im  

doho tkom  od

16 - 50.000 d inara

D o m ać in s tv a  
sa o po re zo v a n im  
d' ho tkom  preko-

50.000 d in a ra

Broj domačinstava 1,712.278 
% od ukupnog broja 77,35% 
Ukupno razrezani

porez 705,674.5012
% od ukupno razre-

zanog poreza 24,24%
Porez po domačinstvu 412

437.851
19,76%

65.481
2,95%

1.158,544.834 1.047,364.726

39,79%
2.645

35,97%
15.995

Ovi podacj pokazuju da 77,35% zemljoradničkih, to jest
1,700.000 oporezovanih domačinstava plača samo 24,24% od



ukupno razrezanog poreza i da je prosečno optierečenje po do- 
mačinstvu ove osnovne mase zemljoradnika niško, jer je izno- 
silo godišnje samo*41'2 dinara. Ovome treba dodati da je pri- 
likom razreza za 1947 godinu 79.949 domačinstava potpuno 
oslobodeno poreza.

Prema tome, može se reči da je ubiranje poreza u 1947 go
dini bilo uglavnom pravilno. Pri svemu torne bilo je tu i tamo 
izvesnih nepravilnosti i neravnomernosti kao i kampanjske na
plate poreza u izvesnim mesečima, koje se u toku 1948 godine 
moraju otkl-oniti. Te neravnomernosti u oporezivanju izmedu 
pojedinih krajeva proizilaze iz nepravilne primene našeg pore- 
skog zakonodavstva i težnje za ubiranjem što više prihoda iz 
poreskih izvora sa Strane republički«h organa. Protiv ovih pojava 
moramo se odlučno boriti. Naše radno seljaštvo ima pravo da 
od svih organa traži pravilnu primenu našeg demokratskog za- 
konodavstva o porezima, pravilan i ravnomeran razrez poreza. 
Naša poreska politika upravljena je na pomaganje i zaštitu 
našeg radnog selj^aštva, sitnog i srednjeg seljaka, čemu če 
ogromno doprineti i novi sistem vezanih cena.

Razrez i naplata poreza na naslede i poklone i trošarine 
u 1947 godini odvijala se pravilno, bez naroČitih smetnji. Bu- 
džetska predivdanja kod ovih vrsta poreza ostvarena. su i pre- 
mašena i tb  kod poreza na naslede i poklone sa 250,6%, kod 
trošarine sa 109%. Što se tiče taksa, tu je plan naplate podba- 
cio. Ostvareno je 65,5% od predvidenog. Ovo podbacivanje 
usledilo je zbog smanjenja izvesnih delatnosti na privatnom pri- 
vrednom sektoru i oslobodenja državnih privrednih preduzeča 
od plačanja taksa.

Dozvolite mi da se sada zadržim na pitanju kreditiranja 
naše privrede.

U početku 1947 godine stianje obrtnih sredstava preduzeča 
bilo je prilično teško. Preduzeča nisu imala odredena svoja 
sredstva ,a u medusobnim odnosima preovladivalo je tzv. robno 
kreditiranje. Preduzeča su jedno drugome pozajmljivala sred
stva, uzajamno se zaduživala, tako da se obračun medu njima 
prilično komplikova'oi i nije pružao mogučnost uvidai u racio
nalnost rukovanja sredstvima. Neka su preduzeča i grane raspo- 
lagale suvišnim obrtnim sredstvima, a druge grane tako osku- 
devale u tim sredstvima da nisu bile u stanju da plačaju svoje 
obaveze.

U cilju regulisanja ovog nasledenog stanja najpre se pri- 
stupilo uredenju platnog prometa izmedu državnih privrednih 
preduzeča, posredstvom Narodne banke i Državne investicione



banke, na bazi Uredbe 'o* medusobnom plačanju obaveza držav
nih privrednih preduzeča. Isto tako, regulisano je pitanje dr
žanja gotovog novca u kasarna preduzeča, naredbom o blagaj- 
ničkom maksimumu. Ovim merama ustanovljen je odredeni 
platni režim izmedu preduzeča, isključenai mogučnost uzajam- 
nog kreditiranja i data garancija svakom proizvodačkom pre- 
duzeču koje liferuje robu, da če na brz način, posredstvom ba- 
naka, uvek lako. dolaziti do: naplate.

Ovim prethodnim merama stvoreni su neophodni uslovi za 
prelazak na planiranje kreditnih potreba preduzeča. U tom cilju 
izradena je metodologija kreditnog plana koji je imao da obu- 
hvati sledeče potrebe preduzeča: 1) potrebe redovnih obrtnih 
sredstava preduzeča; 2) potrebe vanrednih obrtnih sredstava 
preduzeča, za zalihe u sirovinama preko norme, koje preduzeča 
moraju držati zbog nenormalnih prilika oko njifrove nabavke 
(deficitne sirovine ili težak uvoz); 3) kredit za sezonske potrebe 
preduzeča, gde na prvo mesto dolazi kreditiranje ofckupa.

Za ove svrhe planirano je ukupno davanje kredita u iznosu 
od 54.500,000.000 dinara i to:
a) za savezna preduzeča u cilju popunja-

vanja obrtnih s re d s tav a ------------------  9.500.000.000 dinara
b) za potrebe rep u b l ik a -----------------------  23.000,000.000 „
v) za sezonske potrebe ( o t k u p ) -----------  16.000,000.000 „
g) za vanredna obrtna sredstva (zalihe

preko n o r m e ) ------------ - — ------------  6 .000,000.000 „
Svega: 54.500,000.000 dinara

U koriščenju kredita išlo se za tim da se republičkim vla
dama 'odrede samo globalni krediti, po planu za republičku i 
lokalnu privredu, a da u tom okviru same vlade rasporede sred
stva za pojedine grane privrede, sa pravom virmanisanja iz 
grane u granu prema potrebama.. Narodnim odborima je takode 
poverena izrada kreditnih planova za lokalna preduzeča i do- 
deljivanje kredita, da bi se i oni zainteresovali za rad svojih 
preduzeča.

Rezultati koriščenja datih kredita su sledeči:
P'o planu za redovna obrtna sredstva iskoriščeno je 75%; 

za vanredna obrtna sredstva kredit je iskoriščen u iznosu od 
90%; republička preduzeča izkoristila su date im kredite za 
72%; lokalni i zadružni sektor za 64% a privatni sektor za 39%. 
Pada u oči slabo koriščenje kredita za investicije lokalnih pre
duzeča od svega 40%, usled nespremnoisti lokalnih preduzeča za



veće investiicione zadatke i slabog koriščenja materijala iz lo
kalnih izvora.

. Sezonske kredite savezna ministarstva iskoristila su za 91%, 
a republike su iskoristile uglavnom od 63%—98%. Ukupno 
iskoriščeni planirani kredit iznosi dinara 39.717,130.000.—

Kreditnim planovima i uredenjem platnog prometa uveliko 
je rešeno pitanje obrtnih sredstava preduzeča i finansiranje 
otkupa, tako da zbog novca nije bilo zastoja u proizvodnji, 
s jedne Strane, a s  druge, stvoreni su uslovi za pračenje upo- 
trebe sredstava u proizvodnom procesu i ekonomičnosti poslo
vanja preduzeča.

Ukupna sredstva, dugoroena i kratkoročna, koja su naše 
banke mobilisale u 1947 godini, iznose 45.000,000.000 dinara. 
Od ovih ukupnih sredstava narodne .privrede, kod Narodne 
banke bilo je koncentrisano 85%.

Kreditni aparat je preuzeo 1947 godine blagajničko i raču- 
novodstveno izvršenje ne samo saveznog i republickih budžeta, 
več i budžeta narodnih odbora. Ono se obavlja preko Narodne 
banke, sem budžeta za investicije, koji se izvršava preko Inve- 
sticione banke.

Preimučstvo blagajničkog izvršenja budžeta preko kredit- 
nog aparata prema ranijem, koji je vršen preko finansiskih 
organa državne uprave, jeste u tome što omogučava najbržu 
koncentraciju budžetskih sredstava i njihovo najracionalnije 
koriščenje. Računovodstvena služba izvršenja budžeta preko 
kreditnog aparata ima prednost pred računovodstvenom slu- 
žbom kod finansiskih organa u tome što se vrši preko ban- 
kovne knjigovodstvene evidencije koja omogučava najpreciz- 
nije svakodnevno davanje pokazatelja o  izvršenju budžeta, kako 
nižim finansiskim organima (finansiskim organima narodnih 
odbora) tako i višim (republičkim i saveznom Ministarstvu fi
nansija), a takode i organima državnog planiranja.

Osnovna linija državne politike na području platnog p ro 
meta) bila je ta da se neiskoriščena (slobodna) sredstva u pri
vredi i državnoj upravj svedu na minimum i da se, što je mo- 
gučno više, ubrza služba plačanja. Svodenje neiskoriščenih sred
stava plačanjai na neophodni minimum ostvareno je praktičnim 
ukidanjem blagajni u državnoj administraciji i potpunim pre- 
nošenjem blagajničke službe u budžets.kim ustanovama na kre
ditni aparat, kao i propisivanjem blagajničkih maksimuma u 
privrednim preduzečima.

Od 1 aprila 1947 godine, kad je uvedena služba naplate 
faktura, pa do kraja 1947 godine, Narodna banka je naplatila 
okruglo 632.000 faktura u iznosu od 65.711,000.000 dinara.



Ovaj način naplate računa usavršen je od 1 januara 1948 
godine i proširen na preduzeča ratnih vojnih invalida i na za
družne poslovne saveze, sa mogučnošču proširenja i na poje
dine zadruge. Premda je ovaj način plačanja pretstavljao jedan 
vrlo odvažan potez, nije doveo do zloupotreba da bi preduzeča, 
iskoriščavajuči automatsku naplatu računa, isp'ostavljala račune 
za neliferovanu robu ili neizvršene usluge.

Sve ove mere su dovele do ogromnog porasta platnog p ro 
meta preko Narodne banke u toku 1947 godine. U platnom pro
metu je izvršeno u prošloj godini okruglo 74,000.000 manipula
cija (uplata, isplata i odobrenja i zaduženja tekučih računa). 
Platni promet je izneo 1.555.891,000.000 dinara, od čega upo- 
tfebom gotovine svega. 158.857,000.000 dinara ili 10,2%, dok 
je 89,8% obavljeno bez upotrebe gotovine (1.396.934,000.000 
dinara).

U toku 1947 godine postignut je znatan organizackmi na- 
predak u našem deviznom poslovanju. Koncentracija deviza i 
njihova pravilna upotreba bili su sprovedeni daleko' više nego 
u 1945 i 1946 godini. Uspostavljeni su odnosi sa svima zemljama. 
Platni promet s,a inostranstvom obavljan je sa 45 zemalja.

Osnovna karakteristika našeg platnog prometa sa inostran
stvom u 1947 godini, kao uostalom od oslobodenja uopšte, sa- 
stojala se u tome što je on obavljan sopstvenim sredstvima, bez 
ikakvih stranih finansiskih izvora. Pri tome naš spoljni platni 
promet bazira na punoj sigurnosti plačanja sa strane naše 
zemlje.

Najvažnija pozicija u našem platnom bilansu bila je spoljna 
trgovina — izvoz i uvoz robe. Promet robe, kako za sarnu 1947 
godinu, tako i zai prethodne godine, pokazuje uravnoteženost
i stalno povečanje izvoza i uvoza. Ovde je potrebno napome- 
nuti da su mnoge zemlje, kako one koje su bile okupirane, tako
i neke ostale, bitno smanjile svoj izvoz i povečale uvoz u posle- 
ratnom periodu, te na taj. način u svojim platnim bilansima pre
trpele deficite ogromnih razmera. Ostale pozicije našeg plat
nog bilansa za 1947 godinu povečale su se takode u znatno] meri 
u poredenju sa prethodnim godinama. Naročito su bili značajni 
prihodi od iseljeničkih doznaka u slobodnim devizama, kao i 
prihodi našeg pomorstva. Pri itome treba voditi računa da je 
naša trgovačka mornarica pretrpela vrlo velike gubitke za 
vreme rata, i da su stoga izdaci na njenu obnovu posle rata 
morali biti znatni. Prihodi od turističkog prometa nisu bili 
znatni iz objektivnih razloga (devizna ograničenja u inostran- 
stvu, puno angažovanje domačih letovališta za potrebe našeg 
stanovništva).



Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su se poslovi sa ino- 
s transtvom mogli odvijati uglavnom bez smetnji što se tiče 
vrednosti dinara i da domači nivo cena. nije znatno odudarao 
»■d svetskog nivoa. Potrebno je napomenuti da je niz zemalja 
obavljao novčane reforme večeg ili manjeg obima i da su izve- 
sne valute promenile svoju medunarodnu vrednost, što je iza- 
zvano poremečajima i pojavama inflacije, svojstvenim kapita- 
lističkim zemljama. Jedino je Sovjetski Savez sproveo ukidanje 
potrošačkih karata, snizio cene 'osnovnim životnim namirnicama 
i učvrstio rublju novčanom reformom, koja je došla kao rezul
t a t  uspešnog izvršenja prvih godina posleratne pjatiljetke. To je 
imalo za posledieu povišenje standarda života sovjetekog na
roda. Kod nas, posle novčane reforme u 1945 godini, nije izvr
šena nikakva izmena, ni u unutrašnjem novčanom sistemu, ni u 
odnosu prema inostranstvu, niti dolazi u obzir, imajuči u vidu 
vrednost dinara i razvoj naše privrede. Važenje dinara proteg- 
nuto  je i na oslobodene krajeve: Istru, Rijeku i Slovenačko 
Primorje.

Nekoliko reči o pitanju revizije u 1947 godini.
Revizija u 1947 godini bila je apsolutno nedovoljna i nije 

bila u stanju da obuhvati i izvrši zadatke koje ima ova važna 
služba. Administrativno-operativni rukovodioci obračali su re
viziji vrlo malu ili nikakvu pažnju.

Osnovni nedostaci dosadašnje revizione službe bili su:
1) nedostatak plana rada i utvrđene metodologije; 2) nedostatak 
direktiva za rešavanje revizionih zadataka, predvidenih planom 
p o  redu prvenstva i važnosti; 3) nedostatak propisa za rad ope
rativnih službi koje su predmet revizije; i 4) nedostabak propisa 
za  revizionu službu. Nedostatak u revizionoj službi i njen slab 
rad  ima umnogome uzrok u labavom odnosu i zapostavljanju 
pravilnog odnosa prema narodnoj imovini. Ovakav odnos do- 
zvoljava da nesavesni elementi mogu da vrše malverzacije i da 
zloupotrebljavaju dato im poverenje, s obzirom da im slaba 
kontrola  pruža uverenje da to mogu nekažnjeno raditi.

Značaj i smisao revizije ogleda se uglavnom u proveravanju 
pravilnosti i zakonitosti rukovanja i zaštite društvene imovine, 
u potpomaganju pravilnog i efikasnog izvršenja planom postav
ljenih zadataka i povečanju produktivnosti društvenoga rada.

U toku je donošenje potrebnih propisa o revizionoj službi, 
koji  če doprineti njenoj organizaciji i otkloniti njene organiza- 
icione nedostatke.



Rezultati revizije u 1947 godini pokazuju sledeče:
1) U privredi: česta pojava je nesaglasnost proizvodnih*^® 

finansiskim planovima kao posledica izvršenih promena u pro
izvodnim planovima.

Nepotpuna i netačnai evidencija robe i materijama je gotovo» 
opšta pojava, koja štetno deluje na štednju i ekonomičnost, a  
osi m toga pruža mogučnost za razne zloupotrebe. Neurednar 
nepropisna i neažurna knjigovodstva nanose takode velike štete: 
pravilnom obavljanju posla u preduzečima.

Nepotpuno evidentiranje osnovnih sredstava i valorizaciom 
problemi istih pretstavljaju jedan od krupnih nedostataka, j e r  
zbog toga nema baze za ocenil rentabilnosti preduzeča.

Netačno odredivanje obrtnih sredstava, u vezi sa normom  
zaliha sirovina i gotove robe, često ima za posledieu finansiske 
teškoče u preduzeču ili pak nagomilavanje sirovina i gotove  
robe preko odredenih potreba.

U novčanom poslovanju primečeno je da se preduzeča ne 
pridržavaju blagajničkog maksijnuma i propisa o bezgotovin ' 
skom plačanju, da nebiagovremeno ispostavljaju fakture i ne- 
dozvoljeno vrše pozajmice osoblju, ali se obim ovih nepravil
nosti primet'öo smanjuje.

*U pogledu ekonomske celishodnosti izdataka, konstatovano» 
je da se u preduzečima ovom pitanju nije poklanjala puna 
pažnja.

2) Kod nadleštava i ustanova nedostaci u izradi tromeseč- 
nih i blagajničkih planova odražavali su se u velikom broju vir
mana i u prekovremenim traženjima finansiskih sredstava..

U toku izvršenja budžeta konstatovana su, iako u neznat- 
nom broju slučajeva, prekoračenja 'odobrenih kredita.

Kao naročite forme povrede budžetske discipline, konsta- 
tovano je kod nekih ministarstava vanbudžetsko poslovanje, 
zatim nebiagovremeno predavanje i povremeno koriščenje bu- 
džetskih prihoda, kao i slučajevi rezervisanja budžetskih sred
stava isit-ekle godine radi koriščenja u novoj godini. Posledice 
ovakvoga rada utoliko su teže što kod aparata remete ispravno^ 
shvatanje zakonitosti i pravilnosti poslovanja.

Nepravilan i neekonomičan odnos u trošenju budžetskih 
sredstava primečen je pri naknadi putnih troškova, pri upotreb ' 
vozila i za 'ostale razne nabavke.

Pored svih nedostataka, grešaka i slabosti, koje proističu 
iz tempa brzog razvitka i porasta naše privrede, one nisu mogle 
da ometu opštu pravilnost toka finansiranja i izvršenja budžet*»' 
u 1947 godini.



Dozv'olite mi da, posle svega što sam dosada rekao, predem, 
na Predlog opštedržavnog budžeta za 1948 godinu.

Rezultati postignuti u prvoj planskoj godini pružili su m o
gučnost Saveznoj vladi da sa planom za 1948 godinu ode korak 
napred, da u proizvodnji, kapitalnoj izgradnji, 'trgovini, trans-- 
portu, finansijama, na kulturno-socijalnom polju, postavi nove 
krupne zadatke, u skladu sa zadacima i tempom razvoja naše 
zemlje, obeleženim u Petogodišnjem planu.

Proizvodnja je dobila važan i odgovoran zadatak daljeg 
povečanja produkcije za prosečno oko  60%. Iskoriščenje svih 
raspoloživih kapaciteta, rad u više smena, borba za zamenu siro
vina gde god bi usled toga došla u pitanju naša povečana p ro 
dukcija, borba za dalje sniženje, i to  znatno, troškova proiz
vodnje, povišenje rentabilnosti preduzeča, iskoriščenje svih 
raspoloživih rezervi, borba za racionalizac^ju i uvodenje novih 
metoda rada, štednja svih vrsta materijala — to su zadaci p ro 
dukcije koji su našli odraza u predlogu ovogodišnjeg budžeta, 
koji čine njegovu osnovu, koji pretstavljaju glavno obezbedenje 
izvršenja našeg privrednog plana, a samim tim i budžeta.

U investicionoj izgradnji činimo po planu 1948 godine 
krupan skok. Od 38.662 miliona izvršenih investicija u 1947 g o 
dini, u vidu novogradnji (bez obnove), naš ovogodišnji privredni 
plan postavlja nam zadatak izvršenja investicija u iznosu od 
66.619,8 miliona dinara, što pretstavlja povečanje od 72%.

Ovako zamašan plan investicija u 1948 godini pretstavlja 
za nas najkrupniji zadatak u ovoj godini. Izvršenje investicio
nog plana u ovom iznosu več če nam sa sigurnošču ukazati 
perspektivu sigurnog ostvarenja Petogodišnjeg plana. Naši su 
kadrovi, pored nedostataka u prošloj godini, uspešno položili 
ispit, a novi plan investicione izgradnje postavlja pred njih za
datke podizanja novih fabrika, puteva, kanala, stanbenih zgrada.

Samo u saveznom sektoru u industriju, rudarstvo, transport
i trgovinu uložiče se sledeča sredstva u investicije:

u milionima

1) industrija, rudarstvo i elektroprivreda 20.229
2) transport i veze
3) gradevinarstvo
4) poljoprivreda i šumarstvo
5) 'trgovina i ostalo

6.437
5.067
1.488

69
Ukupno: 33.290



Sem investicija u privredi, iz saveznih sredstava direktno 
će se pomoči i ove godine obnova popaljenih i opustošenih kra- 
jeva u sumi od '2 milijarde dinara, kako bi se likvidirali tragovi 
ra ta  u ovim krajevima. Najzad, u skladu sa našim ugovorom o 
uzajamnom uskladvanju privrednih planova izmedu Albanije i 
Jugoslavije, naša zemlja če pomoči investicionu izgradnju NR 
Albanije u sumi od 3 milijarde dinara u raznovrsnom materijalu.

U sumi investicija za ovu godinu nisu u celosti, po ukupnoj 
vrednosti, obuhvačeni zadružni domovi, jer če največim delom 
biti izgradeni materijalom i radnom snagom koje če zemljo- 
radnici dobrovoljno dati. Biče ukupno sagradeno 4.000 domova 
u vrednosti od preko 8 milijardi dinara. Ova velika radna akcija 
na našem selu doprineče jačoj privrednoj organizaciji selai, ja- 
čanju zadružnog poslovanja i uticače na razvoj kulturnog života 
seljaštva.

Plan investicion^ izgradnje postavlja zadatke povečane p ro 
izvodnje svih vrsta gradevinskog materijala, blagovremeno obe- 
zbedenje radne snage, organizaciju gradilišta i najpažljivije ru- 
kovanje materijalom, kako bi se sve upotrebilo što se može 
ugraditi i izbeči svako rasipanje i neracionalno trošenje mate
rijala.

Od 66.619,8 miliona otpada na izgradnju za društveni stan
dard suma od 13.674,035 miliona, od čega ide na savez 6.511,890 
miliona i na republike 7.162,145 miliona. Izgradnja za društveni 
standard iznosi 20,52% od ukupne investiciione izgradnje, što 
jasno pokazuje brigu naše zemlje i politiku naše Vlade na čelu 
sa drugom Titom za podizanjem društvenog standarda napo- 
redo i u skladu.sa podizanjem proizvodnih snaga naše zemlje. 
Izražen u objektima, plan izgradnje za društveni standard po 
saveznom budžetu u 1948 godini samo jednim delom izgleda 
ovako:

u hiljadama
1) za proširenje stanbenih prostorija. — — 2.161,335 dinara
2) za kulturno-prosvetne zgrade — — — 421,090 „
.3) za školske z g r a d e ----- — 729,010 „
4) za bolnike, ambulante i zdravstvene stanice 805,415 „
.5) fiskulturni objekti i komunalni objekti — L016,812 „
6 ) administrativne z g r a d e ------ --------------------  1.378,228 „

Ukupno: 6.511,890 dinara

Na siavezne društveno korisne investicije otpada 47,6%, a
na narodne republike 52,4%.



Izvršenjem ovog investicionog plana naša če se zemlja još 
jednim krupnim korakom približiti ostvarenju Titovog Petogo- 
•dišnjeg plana industrializacije i elektrifikacije zemlje.

Rashodi na prosvetu i narodnu kulturu, po predlogu budžeta 
.za 1948 godinu, pokazuju u odnosu na. rashode u ‘te svrhe u
1947 godini sledeče:

Izvršen je  za 1947 g. P red log  za 1948 g. 

(u m ilio n im a )

po saveznom budžetu '221,2 660,0
po budžetima narodnih republika 3.225,0 6.158,0

Ukupno povečanje rashoda na prosvetu i narodnu kulturu 
u 1948 godini prema 1947 godini iznosi 98%. Ovo je najreči- 
tiji dokaz pravilne politike naše Vlade, da se uzdizanju kadrova, 
razvoju nauke u našoj zemlji, uklanjanju nepismenosti, nepre- 
kidnom povišavanju kvalifikacija radnih ljudi ima da posveti 
ogromna pažnja.

Kada je reč o rashodima na prosvetu i narodnu kulturu 
onda treba napomenuti još:

1) da ovde nisu u celini obuhvačeni svi rashodi naše zemlje 
na kadrove. U investickmim rashodima sadržani su izdaci na ka- 
.drove za novogradnje i za študije i istraživanja u iznosu od 
1.990 miliona.

2) Za uzdizanje kadrova u privredi van svih ovih sredstava, 
daju još preduzeča iz svojih vlastitih sredstava, na hazi dopri
nosa za kadrove, koji se kao elemenat strukture cene naplačuje
i iznosi više stotina miliona dinara.

3) Veliki deo rashoda na prosvetu i narodnu kulturu otpada 
na republike, gde je uzdizanje prosvete i narodne kulture jedan 
od osnovnih zadataka republičkih vlada, da bi se uklonilo teško 
breme prošlosti, nepismenost i zaostalost.

Izdaci za socijalno-zdravstvenu zaštitu po predlogu budžeta 
za 1948 godinu pokazuju u odnosu prema izvršenju u 1947 g o 
dini, sledeče:

Izv ršen je  u 1947 g. P red log  za 1948 g.

(u m ilion im a )

;po saveznom budžetu 9.473,500 9.384,300
po republičkim budžetima 4.061,000______ 9.162,000

13.534,500 18.546,400

Ukupno povečanje rashoda na socijalno-zdravstvenu zaštitu 
Iznosi u 1948 godini 37%.

Dai bi se ovi krupni rashodi mogli analizirati prikazačemo 
ih odvojeno po njihovo] nameni:



1) Rashodi socijalnog osiguranja i 
zdravstvene zaštite po saveznom budžetu 9.384,324.000 dinara

Q) invalidnine---------- --------------------  4.005,500.000 „
3) p e n z i j e -------------------------------------  3.175,700.000

Rashodi zdravstvene zaštite radnika i službenika i stanov-
riištva uopšte, pretstavljaju neophodne rashode i mi smatramo*- 
da je njihovo .povečanje u 1948 godini opravdana stvar. S obzi
rom na to da su naše bolnice radile pod vrlo nepovoljnim uslo- 
vima, sprovedenim normama u bolnicama u 1948 godini, iako 
ne u dovoljnoj meri, ovo če se stanje popraviti i, s obzirom na 
to, povečanje ovih rashoda je opravdano'.

Naša se zemlja iza teškog rata svojski pobrinula o svojim-, 
borcima, kao i o veteranima prošlih ratova i nije žalila sred
stva da bi zbrinula najbolje sinove naše zemlje, one koji su se 
žrtvovali u oslobodilačkoj borbi naših naroda. Isto tako, naša 
je Vlada omogučila svim trudbenicima da mirno dočekuju sta
rost, ubedeni da če im naš sistem .socijalnog osiguranja obezbe- 
diti odmor u godinama kada više nisu sposobni za rad.

Primena, medutim, propisa o invalidninama, i penzijama ne 
retko bila je takva da su postali invalidi i penzoneri i oni koji 
to pri pravilnom sprovodenju naših propisa nisu zaslužili.

Brojni primeri iz štampe i državne kontrole jasno govore 
•o tome da ima nepravilnosti koje nužno treba otkloniti. Naši 
najsvesnijjj borci iz redova invalida i penzionera, koji shvataju 
važnost zadataka izgradnje zemlje, več su primerom pokazali 
kako se svako iole s.p os ob an za rad može uključiti u korist.an
i produktivan p osa o. Naše invalidske organizacije pokazuju 
snalaženje i umešnost u koriščenju zemlji na sektoru trgovine,, 
proizvodnje, ugostiteljstva itd.

Rashodi državne uprave po predlogu budžeta za 1948 god- 
pokazuju u odnosu na izvršenje u 1947 sledeče:

Izvršen je  u 1947 g. P red log  za 1948 g.

(u m ilion im a)

po saveznom budžetu 2.872,1 3.853,7
po republičkim budžetima 7.083,0_______ 9:224,1

9.955,1 13.077,8

Povečanje rashoda državne uprave u 1948 godini u pore- 
denju sa rashodima u 1947 godini iznosi 31%. Ovo povečanje 
rashoda bazirano je na stanju službenika u saveznim, republič
kim ustanovama i ustanovama narodnih odbora na dan 1 fe- 
bruara 1948 god. Svako povečanje broja službenika u daljim



mesečima dozvoljavaće ,se samo ako je kao neophodno utvr- 
đeno sistematizacijom radnih mesta, na teret  rezervnog fonda, 
što znači da če se još za desetak od sto povečati administrativni 
rashodi.

Ovo je povečanje usledilo: 1) kao rezultat proširenih funk
cija  državnog aparata i njegovom novom ulogom u privredi; 
u vezi s tim potreba novih nadleštava i ustanova u savezu i re
publikama; i 2) razgranj.avanjem funkcija narodnih odbora.

Ovo su nesumnjivo objektivne potrebe koje se moraju za
dovoljiti naročito u cilju razvijanja osnovnih grana naše na
rodne vlasti —• mesnih i sreskih narodnih odbora,, od čijeg p ra 
vilnog rada umnogome zavisi pravilno funkcionisanje aparata 
u celini.

Potrebno je voditi orijentaciju na razvijanje lokalnih 
organa, a briga saveznih i republičkih organa treba da bude 
upučena na organizacionu izgradnju i učvrščenje aparata -dole, 
onih osnovnih organa narodne vlasti na koje bi se savezni i re- 
publički organi mogli osloniti u postavljanju novih zadataka. 
Ako bi naporedo sa ovakvom orijentacijom usledilo iznalaženje 
prihoda narodnih odbora za povečane rashode usled ovako p ro 
širenih funkcija, naročito razvojem lokalne privrede, debalan- 
sirao bi se opštedržavni budžet od neproduktivnih rashoda i 
umanjili izvesni. ostaci birokratske i centralističke tendeneije 
raznih ustanova, naročito republičkih.

Po predlogu budžeta za 1948 godinu rashodi predvideni na 
narodnu odbranu iznose 35,6% više od izvršenih u 1947 godini. 
•Ovaj porasti je u skladu sa porastom budžeta na svim ostalim 
sektorima i sa snagom naše zemlje i izgradnjom naše mlade 
Armije. Procentualno, pak, u odnosu na opštu sumu rashoda po 
budžetu ove godine, izdaci na narodnu odbranu smanjuju se u 
poredenju sa prošlogodišnjim za 3,4%. Dok su u prošloj godini 
izdaci na narodnu odbranu iznosili 14,4% svih rashoda, po ovo- 
godišnjem predlogu ti izdaci iznose svega 13,7% od ukupnih 
rashoda budžeta.

Več u prvoj planskoj godini pokazalo se neophodnim imati, 
kod izvršenja plana, kao jedan od preduslova koji garantuju 
njegovo izvršenje i obezbeduju ga od svake eventualnosti (suše, 
na pr.), odredene državne rezerve sirovina i drugog materi- 
jala. Nemoguč je jedan čvrst planski poredak, kakav se u našoj 
zemlji izgraduje, bez državnih rezervi koje ga obezbeduju. 
Otuda smo s e  u drugoj planskoj godini orijentisali na početak 
stvaranja državnih rezervi. U ovoj godini predložena suma je 
veoma skromna — svega 3 milijarde, jer sada nismo u moguč-



nosti đa više o dvoj im o za rezervu, ali i to je več solidan početak 
uvodenja ove neophodne planske prakse.

Ovogodišnja cifra rezervnog fonda je povečana, jer su: 
1) zaostale izvesne neplačene obaveze iz prošle godine, naročito 
neplačeni investicioni radovi usled povoljne zime, k'oja je omo- 
gučila gradnju i u mesečima kad se nije predvidalo da se može 
graditi; 2) sv a nova postavljenja prebačena su na rezervni fond;
3) budžet u iznosu od 124,808 miliona mora biti obezbeden 
odgovarajučom rezervom, koja u našem predlogu iznosi 5,6% 
od višine budžeta, što je nesumnjivo opravda.no.

Tako se, na; osnovu kratke analize rashoda po predlogu 
budžeta za 1948 godinu dobija sledeča struktura predloga 
budžeta:

Rashodi po Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 godinu

Izvršenje  u P red lo «  za %  pove- S truktura

1947 god in i 194P god inu  ćan ja  u %

1 deo — Investicije za ka-
pitalnu izgrad
nju i ostalo fi
nansiranje p r i 
v re d e  ................85.817,000.000 45.150.515.000 26,0 36,17

2 deo -r I n v e s t i c i j e  na
'  društveni s t a n 

d a r d  ................  7.905,000.000 13.674,035.000 72 9 10,45

Ukupno na privredu otpada 46,62
3 deo — Prosvpta i Da-

rodna kultura . . 3.447,000.000 6.818,268.922 97,8 5,40'

Ako rashodima privrede dodamo prosvetno-kulturne 
rashode, dobijamo iznos od 52,02 od ukupnih rashoda

4 deo — Socijalno-zdrav-
stveua zaštita . . 13.534,000.000 18.546,456.884 37,0 14,64

5 deo — Narodna odbrana 12.167,000.000 16 500,000.000 35,6 13,07
6 deo — Državna uprava 9.955,000.000 13.077,842.090 31,3 j 0,35
7 deo — Državne rezerve, 

rezervni fond i 
d o ta c i i e ............ 3 151,000.000 11.074,220.104 251,14 9,92

S v e g a : 85.976,000.000 124.841,338.000 45,2 1 0 0 ,-

Rashodi neposredno na privredu iznose 46,62% od ukup
nih rashoda. Ako rashodima privrede dodamo rashode prosvete
i narodne kulture, onda ukupan procenat ovih rashoda iznosi 
52,02% od svih rashoda, rashodi na narodnu odbranu iznose 
13,07%, a rashodi na adminisitraeiju 10,35%.



Ako posmatramo ove rashode u okviru saveznog budžeta, 
onda dobijamo još jaču sliku značaja privrede u ovogodišnjem 
predlogu. Rashodi privrede iznose 46,62% ili zajedno sa prosve 
tom i narodnom kulturom i socijalno-zdravstvenom zaštitom 
66,66% od ukupnih rashoda.

Prihodi po Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 godinu

U predlogu budžeta za 1948 godinu predvideni su prihodi 
u sumi od:

N A Z I V  P R I H O D A I Z N O S °/0 struk
ture

1) Porez na promet proizvoda 46.000,000.000.— 36,86
2) Sniženje troškova proiz

vodnje -------------------------- - — 7.500,000.000.— 6,01
3) Porez na promet proizvoda iz

slobodnog prometa robe — 9.577,804.000.— 7,67
4) Dobit državnih privrednih

p red u z e č a ----------- :--------------- 822,060.000,— 0,66
5) Viškovi sopstvenih obrtnih

sredstava državnih privred
nih preduzeča saveznog zna
čaja 431,912.000.— 0,35

6) T a k s e -------------------------------- 600,000.000.— 0,48
7) Prihodi carina —  — —* — 2 .000,000.000.— 1,60
8) Porez na dohodak — -------- 13.784,480.000.— 11,04
9) Porez na nasleda i poklone 317,000.000.— 0,25

10) Prihodi socijalnog osiguranja 13.775,686.000,— 11,03
11) Prihodi ustanova i nadle-

š t a v a --------------------------------- 4.008,284.000.— 3,21
12) Prihodi reparacija — -— — 4.003,900.000.— 3,2(1
13) Fond za o b n o v u ------ т---------- 3.353,905.000.— 2,69
14) Razni p r ih o d i --------------------- 6.173,000.000.— 4,94
15) Narodni zajam za finansira

nje investicija — — — — 3.500,000.000.— 2,80
16) Višak prihoda iz 1947 god. 7.993,307.000 — 6,40
17) Prihodi u vezi sa uskladiva-

njem privrednih planova sa
NR Albanijom — — — — 1.000,000.000.— 0,80

Ukupno: 124.841,338.000.— 100,—



U pogledu obaveza privrede prema budžetu, udeo privrede 
p o  Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 godinu i dalje je 
u porastu u poredenju sa 1947 godinom.

Samo porez na promet daje 36,86% svih prihoda, a sa sni- 
ženjem troškova proizvodnje 42,87% svih prihoda. Ako ovim 
prihodima d oda mio dobit državnih privrednih preduzeča i viškove 
obrtnih sredstava, onda dolazimo do zaključka da privreda ne
posredno daje 43,88% od ukupnih prihoda. Pritom još uvek 
nisu uračunati prihodi od slobodnih cena u iznosu od
9.577,804.000 dinara; i deo prihoda iod socijalnog osiguranja koji. 
pretstavlja prihod iz privrede, jer je uračunat kao elemenat 
cene i naplačuje se prodaj om svakog proizvoda. Ako dodamo 
i ove prihode, onda dolazimo do konstatacije da privreda daje 
62,58% svih budžetskih prihoda, što u poredenju sa 1947 go 
dinom pokazuje povečanje učešča privrede u pokriću budžet- 
skih rashoda za oko 10%.

Ako se posmatra pitanje pokriča rashoda privrede akumu- 
lacijom koja se stvara u privredi, onda: ,se dobija sledeča slika: 
ukupni privredni rashodi, uključiv i socijalno-zdravstvenu za
štitu po saveznom budžetu, iznose 79.523,317.000,— a ukupni 
prihodi od privrede 81.539,981.000.— što znači da privreda daje 
oko  2.000,000.000.— za pokriče ostalih rashoda.

U pogledu obaveza privrede prema budžetu imamo dva 
vrlo važna i krupna zadatka,. čije je ispunjenje neophodan pred- 
uslov za pravilno izvršenje budžeta. Radi se o sniženju 'tro
škova proizvodnje u iznosu od 7,5 milijardi i sniženju troškova 
investicija u iznosu od nešto preko 8 milijardi. Analizom organa 
za planiranje nesumnjivo je utvrdeno da naša preduzeča još ne 
rade prema svojim mogučmoistima, po pl'anskim kalkulacijama, 
koje bi onemogučavale skrivene rezerve i obezbedivanja raznih 
vrsta. Posebno, razvoj naših preduzeča je takav da su i svojom 
unutrašnjom organizacijom i uvodenjem niza novih metoda 
rada, u stanju da povedu upornu borbu za sniženje troškova 
proizvodnje, kao osnovnog instrumenta jačanja socijalističke 
akumulacije.

Sniženje cene koštanja je jedini izvor sniženja cena i povi- 
šenja životnog s t a n d a r d a  uopšte, i .siamo sistematskom borbom 
za sniženje cene koštanjia dovodi se do pojevtinjenja života.

Svi naši privredni kadrovi treba da vide u ovom zadatku 
dalje sredstvo dal se u preduzeču učvrsti princip ekonomičnog 
i racionalnog poslovanja. Borba za sniženje cene koštanja je, 
dakle, u is'fo vreme i borba za organizaciono i privredno učvr-



šćenje svakog preduzeča, za njegov razvoj u pravcu naprednog 
preduzeča.

Sa ovim pitanjem povezan je i zadatak sniženja troškova 
gradenja. Mi smo konstatovali da je u 1947 godini bilo pojava 
poskupljenja gradnji. To nas upozorava: na opasnost da naši 
investicioni objekti, koštajuči skuplje, aps'orbujuči više mate- 
rijala i radne snage no što je to  neophodno, ne opravdavaju 
svojim ekonomskim efektom u celosti! sve ono što je u njih 
utrošeno. Otuda se borba za sniženje troškova gradenja javlja 
kao jedan od osnovnih zadataka stvarnog izvršenja Petogodi- 
šnjeg plana>, kao sredstvo za još jači razmah naše investicione 
izgradnje. Ekonomišuči materijalom i radnom snagom mi stva- 
ramo uslove za novi; stanbeni prostor za naše trudbenike, za 
izgradnju novih-fabrika, puiteva i železnica.

Prihodi od stanovništva za 1948 godinu

Pa Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 godinu pred
videni su prihodi od poreza na dohodak u ukupnom iznosu od
13.784,480.000.— dinara, čija je struktura sledeča:

Proceuat
strukture

1) Porez na dohodak radnikia, nameštenika
i službenika 23,32

2) Porez na dohodak zemljoradnika 37,08
3) Porez na dohodak zadruga 0,73
4) Porez na dohodak društvenih organi

zacija 0,08
5) Porez na dohodak od privatnih zani

manja i imovine 9,35
6) Dužni porez po svim oblicima________________29,44

Ukupno: 100,—

Učešče poreza na dohodak u odnosu na ukupne prihode po 
Predlogu opštedržavnog budžeta za 1948 godinu iznosi 11,04% 
prema 15% koliko je iznosilo učešče poreza na dohodak u 
iznosu na ukupno ostvarene prihode po budžetu za 1947 giodinu.

Porez na dohodak radnika, nameštenika i službenika, daje 
veče iznose s obzirom na stalni porast platnog fonda. Ovo po 
večanje se zasniva na večem obimu izgradnje u 1948 godini 
odnosno na povečanju broja uposlenih radnika, nameštenika i

5 Ст. белешке V p. з. 65



službenika, a delimično i na povečanju platnog fonda usled 
primene propisa o prevodenju na nova zvanja.

Porez na dohodak zemljoradnika! za 1948 godinu predviden 
je u iznosu od 5.105 miliona, što pretstavlja smanjenje od 
16,69% u odnosu na razrez za 1947 godinu. Ovo smanjenje je 
učinjeno s obzirom na težnju da se poresko opterečenje radnog 
seljaštva umanji. Naprotiv, porez na dohodak špekulativnih ele- 
menata u gradu i na selu potrebno je poj ač ati. Za. 1948 godinu 
ukupni iznosi poreza na dohodak zemljoradnika u pojedinim 
narodnim republikama, -planirani su u srazmeri sa narodnim 
dohotkom pa če se time otkloniti neravnomernost u prosečnom 
opterečenju izmedu pojedinih narodnih republika, koja je po- 
stojala u prošloj godini. Kod poreza na dohodak od privatnih 
zanimanja i imovine predvideni iznos za 1948 godinu manji je 
za 19,58% od razrezanog poreza u 1947 godini. Ovo je sma
njenje došlo kao posledica opadanja izvesnih privatno-privrednih 
delatnosti u gradu.

Porez na naslede i poklone predviden je u iznosu od 317 mi
liona dinara prema 207 miliona dinara, koliko je naplačeno u
1947 godini. Ovo povečanje treba da se postigne boljom orga
nizacijom razreza i naplate, je r  postoji kod sudova veliki broj 
još nerešenih ostavinskih predmeta.

Kod trošarine je predvideno 401,100.000 dinara prema
1.742,000.000 koliko je naplačeno u 1947 godini. Ovako veliko 
smanjenje prihoda od trošarine dolazi usled toga, što je od 
prvog mart'a ove godine ukinuta trošarina na robu.

Savezna vlada predlaže da se ove godine raspiše u iznosu 
od 3,5 milijarde dinara narodni zajam za finansiranje investi
cija. Ovo je prvi ovakav akt1 u našoj. zemlji, ako ne uzmemo u 
obzir raspisane zajmove na pojedinim delovima oslobodene te
ritorije za vreme Narodnooslobodilačke borbe.

U odnosu na ukupnu sumu budžeta, zajam iznosi svega 
2,8% od svih prihoda po budžetu. Ali tu nije važna samo po
treba obezbedenja prihoda več se, pre svega, pri raspisiivanju 
zajma vodilo računa o njegovom mobilizatorskom i moralno- 
političkom dejstvu na sve naše gradane. Savezna vlada se ruko- 
vodila težnjom daljeg povezivanja svih radnih ljudi za stvar 
izvršenja našeg privrednog planau Imalo se pred očima ogromno 
političko poverenje naših narodnih masa u rukovodstvo naše 
zemlje, u pravilnost« naše politike, i htelo se da i ovom merom 
patriotski odnos naših ljudi dode do izražaja, a samim tim i 
neposredna pomoč u izvršenju investicionog plana ove godine. 
Narodni zajam za finansiranje investicija biče još jedan dokaz



m oralnopolitičkog jedinstva našeg naroda, još jedna manife
stacija snage naše zemlje.

Prelazeči na izlaganje o republičkim budžetima u 1947 g o 
dini mogu reči da su oni izvršeni u ukupnom iznosu od
27.905,600.000 dinara, a predloženi okviri rashoda za sve repu
blike u 1948 godini iznose 44.640,667.000 dinara. To znači da 
su u predlogu za 1948 godinu republički budžeti porasli za 
59,4%.

Porast republičkih budžeta je neminovna pojava koja re- 
zultira iz:

1) učvrščenja i proširenja republičkih organa narodne 
vlasti, a naročito naglog porasta  funkcija organa narodnih 
odbora;

2) brzog tempa izgradnje po republikama;
3) posebne brige Vlade FNRJ da se u cilju otklanjanja ne- 

ravnomernog razvoja republika ukaže naročita briga privredno 
i kulturno zaostalim republikama, kako bi se ostvario jedan od 
osnovnih zadataka Petogodišnjeg plana.

Izvršenje budžeta narodnih republika u 1947 godini poka
zuje zdravu tendenciju, jer su, sem Crne Gore, budžeti svih re
publika završeni sa viškom prihoda nad rashodima uprkos do- 
punskih budžeta kod Srbije, Hrvatske i Slovenije, a Bosna i 
Hercegovina i Makedonija nisu se uopšte koristile dotacijom 
iz saveznog budžeta, koja je bila u budžetu za 1947 godinu 
predvidena, jer su sops.tvenim prihodima uspele da pokriju sve 
svoje rashode.

Jačanje privrednih izvora povečanjem produkcije po planu
1948 godine, jačanje lokalne privrede, potreba daljeg podizanja 
prosvete i narodne kulture, izazvali su povečanje rashoda na
rodnih republika, ali je to povečanje u potpunom skladu sa po 
rastom izvora prihoda narodnih republika. Srbija, Hrvatska, 
Slovenija i Bosna i Hercegovina pokrivaju svoje rashode sop- 
stvenim prihodima i učeščem u porezu na promet, koji je ubran 
na njihovoj teritoriji. Važno je naročijo istači to da je Bosna 
i Hercegovina otpala iz kruga- republika koje nisu još u stanju 
da svojim prihodima i učeščem u porezu na promet pokriju 
rashode. Več dosadašnjom pomoči koju je savez pružio NR 
Bosni i Hercegovini u vidu obnove, velikih saveznih investicija 
i tako dalje, a si obzirom na bogate privredne izvore, NR Bosna 
i Hercegovina je u stanju da dalji program svoje izgradnje i 
podizanja 'oslom na sopstvene izvore, što nikako ne znači da joj 
savez neče i dalje pružati svestranu pomoč. NR Makedonija i 
NR Crna Gora nisu u stanju još da svojom privredom i priho-



dima od nje obezbede pokriče budžetskih rashoda. Činjenica 
da ove dve republillke nisu u stanju da svojim prihodima obe
zbede budžet i izvršenje privrednog plana, bila je samo potstrek 
za Saveznu vhdu  da im pritekne što većim sredstvima u pomoč, 
kako bi se zaostalost kao naslede prošlosti što ,pre likvidirala u 
interesu harmoničnog opšteg razvitka čigave naše zajednice.

Prosek povečanja repubiličkih invdsticija iznosi 92,7%. 
Ovim investicijama treba dodadi i pomoč Savezne vlade u 
iznosu od 2,5 milijarde za obnovu postradalih krajeva, čime bi 
prosek poras'ta republičkih investicija izneo> preko 100% u 
odnosu na 1947 godinu.

Kod investicione izgradnje narodnih republika karakteri
stično je:

1) Kod svih je republika porast preko 150% u odnosu na
1947 godinu.

2) Posebna pažnja u investicionoj izgradnji posvečena je 
Narodnoj Republici Srbiji — Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, 
s obzirom na njen veliki značaj u ishrani zemlje, industriskim 
kulturama i ostalim sirovinama. Vidna manifestacija toga je i 
posebna pomoč Savezne vlade Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 
za investicionu izgradnju u iznosu od 523,000.000 dinara, za 
izdatke oko kanala i vodnih zadruga, čime če se mnogo pomoči 
bržem podizanju nivoa poljoprivrede u ovoj našoj poljopri- 
vredno najbogatijoj pokrajini i sa najboljim uslovima za razvoj 
napredne poljoprivredne proizvodnje.

3) U NR Bosni i Hercegovini je porast investicija u odnosu 
na, recimo, NR Hrvatsku i NR Sloveniju gotovo dvostruk a u 
NR Makedoniji gotovo trostruk. NR Crna Gora, s obzirom na 
velike investicije u prošloj godini, ima sasvim zadovoljavajuči 
porast i u predlogu za 1948 godinu, koji obezbeduje njen pri- 
vredni razvoj;

4) Investiciona izgradnja narodnih republika osniva se na 
politici Savezne vlade u pravcu istovremenog svestranog razvoja 
privredno razvijenijih republika sa paralelnim pojačanim tem
pom razvoja zaostalih, što je jedino mogučni put uklanjanja 
neravnomernog privrednog razvoja.

Smatram da se naročito treba osvrnuti na prosvetu, na
rodnu kulturu i na socijalnorzdravstvenu zaštitu naroda. Opšti 
porast rashoda na prosvetu i narodnu kulturu u ovoj godini, 
po  predlogu budžeta za 1948 godinu, iznosi 105,6%.

Iz ove brojke je vidljivo da rashodi na kulturno uzdizanje 
naših naroda, na uklanjanje nepismenosti, otvaranje škola, uni- 
verziteta, naučnih ustanova itd. stalno rastu. Često je, čak,



većem tempu porasta ovih rashođa bila objektivna smetnja ne
dostatak u kadrovima učitelja, profesora, sifcručnih prosvetnih 
radnika.

Slično je i kod rashoda na socijalno-zdravstvenu zaštitu na
roda. Njihov opšti porast za sve republike iznosi 124,9%.

Naše zdravstvene ustanove i bolnice u toku 1947 godine 
borile su se sa znatnim teškočama zbog nedostatka stručnog 
kadra, nedovoljnog snabdevanja itd. iako su republičke vlade 
poklanjale pažnju ovom sektoru rada. U ovoj godini Savezna 
vlada smatrala je da se pitanjem narodnog zdravlja treba po
sebno pozabaviti i pomoči ovaj sektor mnogo večim materijal- 
nim sredstvima nego u prošloj godini. Ovo utoliko pre što od 
njegovog ispravnog rada zavisi pravovremeno osposobljavanje 
svakog radnog ooveka za korisitan rad, usled čega narodno 
zdravlje kao grana naše državne delatnosti ima pored ostalog 
i direktno privredni značaj.

Najzad, kao štoi smo u početku napomenuli, razvoj funkcija 
organa republičkih vlada i narodnih odbora, njihovo nepo
sredno angažovanje u privredi i preduzimanje sve više delat
nosti, često i opštedržavnog karaktera, izazvali su povečanje 
republičkog aparata i rashoda na administracija. Lpak je iz 
prednjeg izlaganja jasno da i pored porasta rashoda pioi osnov
nim funkcijama republika: kod izgradnje za 91,2%, kod p ro 
svete za 106,6%, kod zdravstvene zaštite za 124,9% — rashodi 
na državni aparat, koji treba da neposredno obavlja poslove po 
tim zadacima ili pomaže u njihovom izvršenju, rastu samo za 
prosečno 29,5%.

Drugovi i drugarice narodni poslanici, u dosiadašnjem izla- 
ganju izneseni su rezultati izvršenja našeg plana i budžeta za
1947 godinu i u osnovnim linijama prikazan predlog budžeta 
za 1948 godinu. Uspesd naših naroda u prošloj godini ispunjuju 
nas uverenjem da če i pored toga što postavljeni zadaci u 1948 
godini iziskuju najozbiljnije organizovanje svih naših snaga, 
ova godina. biti godina još večih uspeha naše zemlje na svim 
sektorima rada.

Radnička klasa naše zemlje, u izvršenju povečanog plana 
proizvodnje u 1948 godini, treba da uloži mnogo 'truda. Usva- 
janje novih metoda rada, borba za racionalizaciju proizvodnje, 
borba protiv rasipništva miaterijala i radne snage, borba za sni
ženje troškova proizvodnje, za povečanje društvene akumulacije
— izvora podizanja proizvodnih snaga i skorijeg ostvarenja 
socijalizma; u našoj zemlji, sve su to  krupni zadaci za 1948 
godinu.



U 1948 godini nije dovoljno samo proizvesti količinski ono 
š to  je planirano. Naša proizvodnja ove godine mora da se 
odlikuje boljim kvalitetom, bogatijim asortimanom, treba da 
sve više zadovoljava zahteve potrošača za boljom robom. Ponos 
svakog našeg proizvodnog preduzeča treba da je njegov uspeh 
kako u premašenju postavljenog plana proizvodnje, tako i u 
svestranom poboljšanju kvaliteta proizvedene robe.

Bitka za proizvodnju postaje složenija i ona zahteva od 
proizvodnih preduzeča da se brinu, kako o samoj proizvodnji, 
tako i o plasmanu robe. Borba za brži 'tok proizvodnje i brži 
promet robe, sa ciljem brze realizacije, biče jedan od osnovnih 
zadataka proizvodnih preduzeča. Osim proizvodnje, naš drugi 
osnovni zadatak koji se postavlja u ovoj pLanskoj godini jeste 
izvršenje investicionog plana. Mobilizacija svih današnjih i 
stvaranje novih gradevinskih preduzeča, racionalno rukovanje 
gradevinskim mašinama, angažovanje svih stručnih kadrova 
koji mogu pomoči u ipvesticionoj izgradnji, štedljivo ruko
vanje materijalom, borba protiv svakog rasipništva, borba za 
ostvarenje plana sniženja investicionih rashoda za 8 milijardi, 
sve su to zadaci koji na početku gradevinske sezone treba da 
postanu rukovodna načela i investitora i izvodača radova.

U našoj investicionoj izgradnji več se dosad pokazao ogro- 
man značaj i udeo narodnih masa u dobrovoljnom radu, naro
čito omladine. Svima silama treba razvijati osečaj naših ljudi 
da treba neposredno da učestvuju dobrovoljnim radom u iz
gradnji svoje zemlje, da bi svaki radni oovek, svaki gradanin 
naše zemlje dao svoj udeo u njenom preobražaju.

Napore naših trudbenika mora pra,t№ poboljšanje njihovog 
standarda života. Uspeh naše proizvodnje treba da u svom sva- 
kodnevnom životu oseti svaki naš trudbenik u boljim uslovima 
snabdevanja. Radnici i službenici u trgovini im aju .re tko odgo- 
voran zadatak, da na vreme i u dovoljnim količinama doture 
robu do svakog sela i radničkog naselja. Borba protiv suvišnih 
zaliha, birokratskoig trgovanja, borba za pravilni obračun i evi- 
denciju, borba za uredno obezbedeno snabdevanje radnika i ne- 
proizvodačkog stanovništva, uporno nastajanje da novi sistem 
vezanih cena postane živa spona izmedu sela i grada, da seljak 
na vreme i u dovoljnim količinama, na bazi pravednih cena, 
dobije industrisku robu koja mu je potrebna, borba protiv špe
kulacije i nabijanja cena, pretstoječi sn zadaci trgovine, od čijeg 
izvršenja zavisi umnogome izvršenje čitavog našeg plana.



U uspešnom izvršenju zadataka 'trgovine mi vidimo i jednu 
od najsigurnijih zalog# očuvanja vrednosti našeg dinara, stabil
nosti naše valute, njenog daljeg jačanja.

Boreči se za izvršenje proizvodnog, investicionog i plana 
robnog prometa, istovremeno se borimo i za pravilno izvršenje 
plana akumulacije, za izvršenje zadataka postavljenih u ovom 
predlogu budžeta za 1948 godinu. Kadrovi u finansijama treba 
da pridruže sve svoje napore naporima trudbenika na ostalim 
sektorima, u nastojanjima da se sve obaveze prema državi u 
budžetu izvrše, da bez prepreka sva naša privreda i ustanove 
imaju obezbedeno finansiranje. Zadafcak finansiskih kadrova je 
da se neprekidno bore za zaštitu opštedržavne imovine, za re- 
dovan priliv akumulacije sredstava u opštedržavni fond, za 
s trogu ekonomičnost.

Za rekonstrukciju naše poljoprivrede zadrugarstvo postiaje 
glavni oslionac, koji če omogučiti unošenje više planskih eleme- 
nata u poljioprivrednu proizvodnju, više kolektivnog duiha. Za
druge, a naročito najnapredniji tip našeg zadrugarstva, se- 
ljačke radne zadruge, treba da pokažu prednost zajedničkih 
napora zemljoradnika nad individualnom, razbijenom, stihijnom • 
proizvodnjom.

Dati što više alata, poljioprivrednih oruda i mašina, više 
dubriva našoj poljoprivredi, znači boriti se za likvidaciju zaosta
losti u poljoprivredi, za njen harmoničan razvoj sa industriskom 
proizvodnjom.

Za izvršenje ovih zadataka naša zemlja ima dovoljno snage.
Još mnogi izvori naše zemlje nisu u potpunosti iskoriščeni; 
mnoge rezerve i latentne snage koje postoje kod naših naroda 
nisu dovoljno mobilisane. Ogromne su stvaralačke snage radnih 
masa naše zemlje oslobodenih od kapitalističke eksploatacije i 
one su u stanju da svojim snagama izgrade novo društvo. Preko 
63 milijarde akumulacije, koja če biti pO' ovogodišnjem budžetu 
ostvarena u našoj privredi, u ranijem društvenom poretku bile 
bi plen kapitalista, a sada su osnovni izvor naše socijalističke 
izgradnje. Oslobodene proizvodne snage radnih masa u svom 
stvaralaštvu treba da idu sve dalje napred i da se sve više 
razvijaju.

U svom novogodišnjem govoru za 1948 godinu, vod naših 
naroda, drug Tito je rekao: »U to j nas godini očekuju ne manje 
teški ako ne još i teži zadaci, no Što smo ih imali u 1947 godini.
Mi ih moramo savladati i izvršiti. U nastupajučoj godini svaki 
naš trudbenik treba da da sve od sebe za izvršenje svoje 
dužnosti. U toj godini treba svesti na minimum, ako ne i sasma



•likvidirati razne nedostatke i slabosti o kojima je naprijed bilo 
govora.«

I na kraju svoga govora drug Tito izražava svoje duboko 
uverenje »da čemo izgraditi prema planu našu zemlju, da čemo 
izgraditi socijalizam i ostvariti srečniju budučnost naših naroda«. 
Te reči našeg rukovodioca daju nam siguran putokaz i uliva ju 
nepokolebljivo uverenje da sigurno idemo u susret novim uspe- 
sima i pobedama naše zemlje. (Burno odobravanje i dugotrajan 
aplauz).

Pretsedavajuči: Reč ima Pretsednik Savezne planske komi
sije i Privrednog saveta Vlade FNRJ Boris Kidrič.

Pretsednik Savezne planske komisije Boris Kidrič (Izborni 
srez Ljubljana I, NR Slovenija): Drugovi narodni poslanici, kao 
što se vidi iz brojki, Predlog opštedržavnog budžeta za godinu 
1948, u poredenju sa izvršenim budžetom za godinu 1947, po 
večava se za 45,21%, ako prošlogodišnji višak prihoda nad 
rashodima ne uzmemo u obzir, odnosno za 33,33%, ako po- 
menuti prošlogodišnji višak prihoda nad rashodima uzmemo 
u obzir.

Odakle to veliko, za kapitalističke pojmove teško shvatljivo, 
povečanje?

Nači če se naših otvorenih neprijatelja i pritajenih profesio
nalnih skeptika koji če izmišljati sve moguče »teorije«. Jedni če 
kazati da Jugoslavija »srlja u inflaciju«. Drugi če govoriti da 
imamo nameru da »snizimo životni standard stanovništva«. Treči 
če reči da se spremamo da »udarimo po seljaku«. Nači če se i 
takvih koji če tvrditi da su jugoslovenski rukovodioci naduvene 
i usijane glave, pa su izgubili pod sobom realno tlo i predali se 
vrtoglavim fantazijama, koje če se svršiti neminovnim 
krahom. Itd., itd.

Medutim, objektivni, brojčani podati dokazuju da je stvar
nost upravo obrnutai od »teorija« i kleveta koje če širiti otvo- 
reni i prikriveni neprijatelji.

Koeficijent izmedu ovogodišnjeg optioaja robe namenjene 
potrošnji i ovogodišnjeg opticaja novca povečava1, se u pore
denju sa prošlogodišnjim koeficijentom najmanje za 15%. 
Prema tome, neprijatelji koji se nadaju u inflaciju ljuto če se 
prevariti. Vrednost i kupovna .snaga jugoslovenskog dinara u 
ovoj godini če samo porasti.

Isto tako če se prevariti oni koji žele zlo našem narodu i 
koji u tim svojim' zlonamernim željama misle da če povišenje 
budžeta iči na račun životnog standarda naših radnih masa. Do



kraja ove godine mi demo, uz prosečnu letinu i ispunjenje 
osnovnih postavki plana industriske proizvodnje, za prosečni 
životni standard postiči indeks 107 u poredenju sa indeksom 
100 iz godine 1939, sa indeksom 54,88 iz godine 1945, sa indek
som 79,7'2 iz godine 1946 i sa indeksom 86,87 iz godine 1947. 
Privredni pl:an FNRJ za godinu 1948 predvida da če po cenama 
iz godine 1939 vrednost potrošnje u 1948 godini iznositi naj- 
manje 49.576,927.000 dinara, dok je u 1939 godini iznosila
46.329.246.000 dinara i, po  istim cenama, u 1945 godini
25.708,432.000, u 1946 godini 37.345,780.000 i u 1947 godini.
40.695.429.000 dinara.

Onima koji nas budu klevetali da ovogodišnje povišenje 
budžeta tobože znači da se spremamo da »udarimo po seljaku«, 
odgovaramo sledeče: ne samo što smo s trgovinom po vezanim 
cenama več dosad zatvorili makaze za preko 16% u korist s e 
ljaka i njegovog standarda, nego če i zemljoradnički porez na 
dohodak 1948 godine biti za radnog seljaka za 40% niži nego 
što je bio 1947 godine. Naravno, mi čemo u 'ovoj godini još 
jače udariti po špekulantskim i svim kapitalističkim elementima 
na selu, jer smo dosadašnjim merama pripremili dovoljno pozi
cija za nove udarce po takvim narodnim neprijateljima. Špeku- 
lantski standard če svakako pasti! Medutim, ne bi valjalo brkati 
standard špekulanata sa standardom radnog naroda. Takvo br- 
kanje prepuštamo ostacima bivših vladajučih klasa.

Prema tome, gde ima svoj izvor ovogodišnje povečanje 
našeg budžeta?

Povečanje ovogodišnjeg budžeta ima svoj veomia zdrav i 
veoma solidan izvor: ono izvire iz povečanja narodnog dohotka.

Privredni plan za godinu 1948 predvida, računato u nižim 
jedinstvenim cenama, 191,9 milijardi dinara narodnog dohotka, 
dok smo u 1947 godini postigli 132,9 milijardi dinara  narodnog 
dohotka — isto tako računato u nižim jedinstvenim cenama. 
Dakle, u poredenju s gfodinom 1947 narodni dohodak se godine
1948 povečava za 44,4%.

Prošlogodišnji budžet obuhvatio je, bez finansiskih pla
nova, 64% narodnog dohotka. Ovogodišnji budžet obuhvata, 
bez finansiskih planova, 65% narodnog dohotka. Iz ovog se 
jasno vidi da procenat porasta budžeta odgovara procentu po
rasta narodnog dohotka.

Odakle taj porast narodnog dohotka?
Porast narodnog dohotka u privrednom planu za godinu

1948 izvire u prvom redu iz ogromnog porasta proizvodnje u 
našoj industriji, u našem rudarstvu, u našoj elektroprivredi i



elektrifikaciji, u našem šumarstvu i u našem gradevinarstvu. 
Plan industriske proizvodnje u najširem smislu reči, pri čemu 
su obuhvačeni i rudarstvo, i proizvodnja električne energije i 
drvna industrija, povečan je u godini 1948 prosečno za 61% 
u poredenju s godinom 1947. Plan gradevinarstva povečava se 
u 1948 godini za 73% u poredenju s godinom 1947.

Indeks robnog transporta iznosi u planu za 1948 godinu 
196 u poredenju sa indeksom 100 iz godine 1939, 96 iz godine 
1946, i 134 iz godine 1947.

Oni koji nisu sposobni ili neče da veruju u privredne snage 
naše otadžbine, u stvaralačke snage naših radnih masa, naše 
Partije, našeg Narodnog fronta, baš če za povečanje produk- 
cionog plana i plana naše gradevinske delatnosti reči: verovatno 
su se baš ovde zaifcrčali, začelo su preplanirali. Kao odgovor na- 
vodimo sledeče, ne planirane, nego več postignute rezultate. 
U poredenju s godinom 1939 mi smo 1946 godine proizveli 
104% električne energije, a 1947 več 132%. Ugljia smo proiz
veli 1946 godine 112% a 1947 več 153% u poredenju sa 100 iz 
godine 1939. Čelika smo proizveli 1946 godine jedva 85%, a 
1947 godine več 132% u poredenju sa 100 iz godine 1939. Ce
menta smo proizveli 88,4% u godini 1946, i 168% u godini
1947 u poredenju sa 100 iz godine 1939. Stakla smo proizveli 
godine 1946 103, a 1947 191% u poredenju sa 100 iz godine 
1939. Šečera smo proizveli jedva 63% godine 1946, a 141 % 
godine 1947 u poredenju s,a 100 iz godine 1939. Rezane grade 
smo proizveli 140% gtodine 1947 u poredenju sia 100 iz go 
dine 1939.

Ako uzmemo u obzir, prvo, da je porast koji smo postigli
1947 usledio pre svega u II polugodištu 1947 i, drugo, da ove 
godine radimo u skoro svim preduzečima s punim kapacitetom 
u sve t r i  smene, dok prošle godine toga još nije bilo, onda nije 
ni najmanje čudnovato da privredni plan za 1948 godinu p o 
stavlja kao prosečni porast opšte industriske proizvodnje 61%. 
Uostalom, več postignuti rezultati najbolje osvetljavaju stvari. 
Opšti plan industriske proizvodnje mi smo u I kvartalu 1948 
godine ispunili stoprocentno. A plan za I kvartal potpuno je u 
skladu i sa statičkim i sa dinamičkim planom za godinu 1948.

Namerno ču navesti primer parcijalnog plana gde smo u I 
kvartalu zbog vrlo loših vremenskih uslova i još zbog nekih 
velikih organizacionih slabosti podbacili, a istovremeno ču na
vesti sve potrebne uslove da to podibacivanje nadoknadimo u 
sledečim kvartalima. To je plan proizvodnje šumarstva ;i drvne 
industrije. U poredenju sa ostvarenjem iz D kvartal» 1947 godine



mi smo u FNRJ ukupno ostvarili 173%, a u Narodnoj Republici 
Srbiji 309%, u Narodnoj Republici Hrva.tskoj 195%, u Narodnoj 
Republici Sloveniji 141%, u Narodnoj Republici Bosni i Herce
govini 192%, u Narodnoj Republici Makedoniji 600%, i Na
rodnoj Republici Crnoj Gori 175%.

Kao drugi1 primer navešću naš izvoz. On je u I kvartalu
1947 godine iznosio 695,567.000 dinara :a u I kvartalu 1948
5.000,000.000 dinara, što znači više nego 700% prema 100 iz 
godine 1947.

Iz svega toga izlazi da povečanje plana proizvodnje i grade
vinarstva nije neka fantazija usijanih glava, nego da ono ima 
svoj čvrsti temelj u radnom elanu i stva.ralačkoj snazi našeg 
radnog naroda, koji, okupljen u Narodnom frontu, ima i volje 
i sposobnosti da ide pod slavnim vočstvom druga Tita i Komu- 
nističke partije iz pobede u pobedu. One koji nisu mogli ili nisu 
hteli da veruju u stvaralačke snage našeg naroda i naše otadž- 
toine, stvarnosti je več nekoliko puta demantovala. U ovoj go 
dini, u planskoj godini 1948, stvarnost če ih ismejati i s njima 
se još gore obračunati.

Prema izloženom, drugovi narodni poslanici, povečanje 
ovogodišnjeg budžeta rezultat je krupnih uspeha koje su naš 
radni narod i njegova slavna otadžbina Federativna Narodna 
Republika Jugoslavija postigli u prvoj planskoj godini i uslova 
koje su ioni več pripremili za nove pobede u novim planskim 
godinama. Povečanje ovogodišnjeg budžeta je veran odraz po 
večanja našeg narodnog dohotka, povečanja našeg nacionalnog 
bogaitstva. Ono je  dokaz da smo mi na ispravnom putu, ono je 
dokaz da Titova Petoletka daje več prve krupne rezultate u 
korist privredne i odbranbene snage naše zemlje, u korist ži- 
votnog standarda i srečne budučnosti naših radnih masa.

To je naš odgovor na pitanje odakle ovoliko povečanje 
ovogodišnjeg budžeta.

Tom prilikom valja istači političke i društvene uslove koji 
našoj zemlji omogučuju ovoliko povečanje narodnog dohotka. 
Mi smo več nekoliko puta isticali te uslove. Ja  ču> ih ovde 
ponoviti.

Prvo, u polukolonijalnoj s taroj Jugoslaviji strani imperi- 
jalisti i finansiski magnati kočili su i dalji razvitak i puno isko- 
riščavanje postoječih proizvodnih snaga. U novoj, ne samo po- 
litički nego i ekonomski oslobodenoj i nezavisnoj, Jugoslaviji 
taj je momenait otpao.

Drugo, socijalno i nacionalno oslobodene jugdalovenske 
radne mase, koje su u staroj Jugoslaviji morale da mrze rad



kako zbog klasnog, tako i zbog nacionalnog ugnjetavanja i 
eksploatacije, pokazale su u FNRJ čuda od radnog herojizma.

Treče, planska privreda je sama po sebi, več od samog po- 
četka, i u pogledu opšteg podizanja proizvodnje i u pogledu 
iskoriščavanja postoječih proizvodnih kapaciteta, morala ispo- 
ljiti ogromna preimučstva nad kapitalističkom anarhijom i 
stihij om.

Povečanje narodnog dohotka rezultat je, dakle, dubokih, 
revolucionarnih društvenih i političkih promena. u našoj zemlji. 
Ono je rezultat činjenice da su eksploatatorske klase izgubile 
vlast, ono je rezultat činjenice da su eksploatatorske klase izgu
bile ne samo vlasti nego da su več izgubile i večinu osnovnih 
ekonomskih pozicija, da je danas industrija u državnim rukama, 
tj. u rukama radnog naroda, da je danas sve bankarstvo bez 
izuzetka u državnim rukama, tj. u rukama radnog naroda, da 
smo mi več prošle godine počeli sistematski, sve više i više po- 
tiskivati privatnu trgovinu na malo i da čemo je u narednim 
mesečima doikraja likvidirati, da če, prema torne, trgovina biti 
u celosti u rukama države i zadruga, tj. u rukama radnog na
roda, da su ojačale i da če sve više jačati naše opšte pozicije u 
borbi protiv kapitalističkih elemenata na selu.

Povečanje narodnog dohotka rezultat je činjenice što se 
u našoj zemlji izgraduje socijalizam i što socijalistički sektor 
naše privrede stalno raste, učvrščuje se i proširuje u sukobima 
s kapitalističkim ostacima. Koliko je več u našoj zemlji taj 
proces napredovao, dokazuje činjenica da su u prošloj godini 
kapitalistički elementi učestvovali u raspodeli narodnog dohotka 
još sa oko 9%, tj. sa oko 12,5 milijardi, dok če ove godine moči 
učestvovati najviše sa 8,5 milijardi, tj. sa oko 4,5%. Kad upore- 
dimo apsolutne brojke, njihovo učešče smanjuje se za 32%.

U dosiadašnjioj istoriji ni u jednoj drugoj zemlji, osim u 
zemlji potpuno izgradenog socijalizma, u velikom Sovjetskom 
Savezu, nije izgradnja socijalizma i likvidacija kapitalističkih 
elemenata otišla tako  daleko kao u Federativnoj Narodnoj Re
publici Jugoslaviji. Naravno, izgradnja socijalizma- nije proces 
koji se s uzimanjem vlasti završava, nego proces koji sa revolu
cionarnim rušenjem starog  kapitalističkog državnog aparata 
tek počinje. Izgradnja socijalizma je proces sukoba s kapitali
stičkim elementima i ostacima. U tim sukobima mogu pojedine 
pozicije pojedinih kapitalističkih elemenata i ostataka privre- 
meno i da porastu. Medutim, nije osnovno pitanje kakve su pri- 
vremene i pojedine promene, nego ko u toj borji osvajia ključne 
pozicije i kuda se kreče čitav proces. Ko u FNRJ u borbi izmedu



socijalističkog sektora naše privrede i kapitalističkih elemenata 
i ostataka osvaja ključne pozicije i kuda se čitav proces kreče, 
to dovoljno jasno pokazuju kako brojke, tako r druge činjenice.

Drugovi narodni poslanici, borbu za Titovu Petoletku mi 
u mnogo čemu možemo uporediti s Narodnooslobodilačkom 
borbom. Naime, i u sadašnjoj borbi za Petoletku potrebni su 
ogromni napori, potrebne su žrtve, jer bez napora i bez žrtava 
nema velikih pobeda, kao što ih bez njih nije bilo ni u Narodno- 
oslobodilačkoj borbi. I u ovoj borbi pojavljuje se, kao što su 
se pojavljivali i u Narodnooslobodil.ačkoj borbi, kolebljivci, ka- 
pitulanti, neprijaifcelji koji šire neverovanje u uspeh, neverovanje 
u snage naše zemlje i našeg radnog naroda. I kao što je isku- 
stvo Narodnooslobodilačke borbe jasno pokazalo da su ljudi 
takve vrste radili, ustvari, protiv nezavisnosti i sl obode naše 
zemlje, tako i izkustvo borbe za našu Petoletku i njen uspeh 
pokazuje i pokazivače da su ljudi koji šire neverovanje u naše 
privredne snage, ustvari, neprijatelji svestranog jačanja naše 
otadžbine, a u isto vreme i neprijatelji izgradnje socijalizma u 
našoj zemlji. Neverovanje u privredne snage naše zemlje jednako 
je neverovanju u mogučnost izgradnje socijalizma u njoj, i 
obrnuto.

Planska godina 1948 ima u Petogodišnjem planu vrlo zna- 
čajnu ulogu, je r  se u njoj rešavaju mnoga osnovna pitanja či- 
tavog Petogodišnjeg plana.

Koja su to osnovna pitanja koja se rešavaju U' planskoj 
godini 1948?

Prvo, it-o je pitanje otkrivanja i iskoriščavanja svih prikri- 
venih, još nepoznatih i neiskoriščenih rezervi u našoj privredi 
i njenom sadašnjem kapacitetu. Mi smo več podvukli da stara 
Jugoslavija nije bila u stanju da iskoristi sve postoječe proiz
vodne kapacitete. Mi smo pokazali: zašto stara Jugoslavija nije 
bila u stanju da to  učini, a zašto je nova Jugoslavija kadra da 
to učini.

Pitanje otkrivanja i svestranog iskoriščavanja svih posto- 
ječih rezervi u našim proizvodnim kapacitetima i proizvodnim 
snagama neobično je važno pitanjfe. Jugoslavija je, naime, zemlja 
koju je priroda obdarila vanrednim bogatstvima. Postoječe si- 
rovinske baze — na žalost još vrlo slabo iskoriščavane — uskla- 
duju se po svojoj prirodi u jednu harmoničnu privrednu celinu. 
Radi se o torne da mi več danas te sirovinske baze što više upo- 
trebimo, kako bismo olakšali sprovodenje Petogodišnjeg plana 
i borbu u idučim planskim godinama. Radi se o tome da u što 
večoj i punijoj meri osposobimo postoječe proizvodne kapaci



tete za iskorišćavanje naših sirovinskih baza. To ne znači ništa 
drugo nego u tim kapacitetama uporno otkrivati rezerve i nove 
mogučnosti, odnosno — uslovi j a vati ih večim ili manjiim rekon
strukcijama. Naravno, mi se ne zavaravamo misleči da bismo 
bez krupne kapitalne izgradnje, bez uvodenja potpuno novih, 
krupnih, raajmodernijih kapaciteta mogli sprovesti privrednu 
izgradnju naše zemlje onako kako je postavlja Petogodišnji 
plan. O torne nema nikakve sumnje, tu  su stvari potpuno jasne. 
Petogodišnji plan postavlja pred nas zadatak izgradnje potpuno 
novih, krupnih, najmodernijih kapaciteta. Medutim, potreba 
novih, krupnih, najmodernijih kapaciteta nikako ne znači da mi 
smemo zaboraviti na iskoriščavanje, upotpunjavanje i rekon- 
strukciju več postoječih kapaciteta, na otkrivanje rezervi koje 
se još nalaze u njima, na uvlačenje tih rezervi u naš produk- 
cioni proces.

Ko to  ne bi shvatio, taj bi neposredno nanosio štetu inte- 
resima naše zemlje. On bi je orijentisao na rasipničko, nepo
trebno trošenje teško stečenih deviza u inostranstvu.

Mi več imamo takvih primera. Postoji, na primer, slučaj 
da je jedna privredna ustanova tražila za zadatke svoje peto- 
godišnje kapitalne izgradnje 1,5 milijardu deviza. Međutim, na 
temelju dötaljnih analiza utvrdilo se da ona može iste zadatke 
izvršiti sa 800 miliona, s tim da se izvesne stvari izrade u 
zemlji. Ustanova se najpre täkvoj analizi odupirala i tvrdila da 
su postavke te analize nerealne. Docnije, kad ih je prihvatila i 
kad se i sama svom snagom založila da pronade domače mo
gučnosti u smislu pomenute analize, ona je mogla da konsta- 
tuje da je čak i predloženih 800 miliona previsoka suma i da 
može da izide na kraj i sa 640 miliona.

Ovde treba naglasiti da kod nas još uvek postoji izvesno 
potcenjivanje mogučnosti koje nam pružaju naša postoječa 
metalurgija i metalopreradivačka industrija. Niz stručnjaka koji 
su se vaspitavali u stranim tehničkim školama, pod uticajem 
monopolističkih »teorija« inostranog finiansiskog kapitala, koji 
je u malim, zavistim zemljama s providnim namerama jačao i 
utvrdivao neverovanje u njihove privredne snage i u njihove 
tehničke mogučnosti, — niz takvih stručnjaka još i. danas misli 
da su naši kapaciteti tako zaostali da gotovo ništa novo ne 
možemo u njima sami izraditi.

Mi 'ističemo upravo obrnuto, mi podvlačimio da je vrlo malo 
proizvoda koje mi nismo kadri s više ili manje muke, s  večim ili 
manjim troškovima proizvodnje izraditi u positoječim kapaci- 
tetima.



Mi naročito naglašiavamo da su naši positoječi kapaciteti 
sposobni da nam pružaju nova, čak i najmodernija sredstva za 
proizvodnju.

To nam dokazuje niz uspeha koje smo u tom pogledu po~ 
stigli prošle godine, neverovatno veliki broj vrlo komplikova- 
nih proizvoda o kojima se u staroj Jugoslaviji nije ni sianjalo 
da ih možemo sami izradivati.

Istina, naši proizvodni kapaciteti su prilično uski. To je 
njihova slaba st rana. Medutim, u njima je moguče proizvesti 
skoro sva sredstva za proizvodnju. To je njihova jaka sitrana, 
i to  je naša vrlo značajna rezerva i jedna od osnovnih polaznih 
tačaka naše borbe za privrednu izgradnju naše zemlj;e.

Upravo zbog toga — da bismo bliagovremeno iskoristili te 
rezerve — mi u planskoj godini 1948 imamo u nekim granama 
jači tempo porasta industriske proizvodnje nego što bi to traži '0 
opšti tempo Petogodišnjeg plana kao ceiline. Tako smo, na pri
mer, u proizvodnji uglja, ako plan za 1951 godinu uzmemo kao 
100, u 1939 godini proizveli 36,8%, u 1946 41,2%, u 1947 56,3%, 
a plan za 1948 iznosi 73,5% proizvodnog zadatka za 1951 go
dinu. Znači da če u 1948 godini več biti positignute tri četvrtine 
proizvodnje iz godine 1951. Zatim, porast od 1947 na 1948 go>- 
dinu iznosi 17,2% proizvodnog zadatka za 1951, prema torne 
porast u naredne tri planske godine treba da iznosi ukupno 
26,5% ili prosečno godišnje jedva nešto iznad 8 %. Prema torne, 
porast od 1947 na 1948 kod uglja je dvostruko veči od porasta 
u idučim godinama koji je potreban da bismo postigli Petogo- 
dišnjim planom odredenu brojku. Slično je i sa Čelikom. U 1947 
godini proizveli smo 40,9% Čelika u poredenju sa planom pred- 
videnom proizvodnjom za 1951 godinu. Plan za 1948 godinu 
predvida 64,1 % Čelika u poredenju sa planom predvidenom pro 
izvodnjom za 1951 godinu. Znači da porast od 1947 na 1948 
godinu iznosi 23,2% proizvodnje iz 1951 godine, dok u naredne 
tri planske godine moramo postiči ukupni porast 35,9%, što 
znači prosečno nešto ispod 12% godišnje. Kako se sa pravilnim 
otkrivanjem i iskoriščavanjem dosad nepoznatih i neisikorišče- 
nih rezervi mogu postiči značajni Skokovi, pokazuje primer 
cementa iz prošle gtodine. U godini 1946 proizvodnja cementa 
iznosila je 26,6% u poredenju sa planom predvidenim proizvod
nim zadatkom za 1951. U godini 1947 ona je iznosila več 56% 
iz istih kapaciteta, dok je u 1939 godini postigla maksimum 
30,1%. Iz toga sledi da smo od 1946 na 1947 godinu postigli 
proizvodnju cementa u višini od 29,4% proizvodnje predvidene 
planom za 1951 godinu, dok je za naredne 4 godine ostao za
datak da se proizvede 44%, odnosno prosečno 11% godišnje.



Mi u ovoj godini proizvodimo niz novh prozvoda za koje 
smo osposobili domače kapacitete i domaču proizvodnju, a koje 
prošle godine još nismo proizvodili — od briketa, asfalta, lakog 
benzina, rudarskog benzina, elektroda i elektrodnih masa, pe- 
trolkoksa, cilindarskog ulja, transiformatorskog ulja, pogonskog 
ulja za mornaricu, azbestnih proizvoda., pa do benzinskih i 
parnih armatura, autopribora, brusilica, raznih vrsta bušilica, 
centrifuga, dezintegratora, dizalica raznih vrsta, liftova, eleva- 
tora, saobračajnih signalnih uredaja, gasgeneratora, gat-era, 
garnitura za zavarivanje, raznih glodala, klimatskih instalcija, 
transportera, plastičnih instrumenata, japanera, ježeva, m otor
nih kola, kompresora, kranova, rotacionih kopača, lokomobil- 
skih delova, hirurških instrumenata, mašina zia drvnu industriju, 
za k'ožnu industriju, za tekstilnu industriju, za livenje, za celu- 
lozu, mašinslkih delova i mašina za rudarstvo, motornih vozila, 
presovanih delova za automobile, novih kinoprojektora i kino- 
projektorskih delova, reflektora, poljoprivrednog mehaničkog 
alata i mašina, instrumenata i sprava za merenje, avionskih sve
čica, raznih novih vrsta testera, turbina, uredaja za cementnu 
industriju, za duvansku industriju, za farmaceutsku industriju, 
za obojenu metalurgiju, raznih vrsta utenzilija, raznih elek
tričnih aparata, telefonskih Sitomatskih aparata, novih vrsta 
instalacionih prekidača i kutija, delova električnih mašina i 
potpunih električnih mašina, električnih delova za teretne diza- 
Iice, rasvetnih tela, elektroporculana, izolatora za visoki napon, 
električnih transportnih kolica, kontrolera, magneta, za kočnice, 
jednofiaznih i trofaznih sinhronih mašina, motora za rudnike, 
postrojenja za elektrifikaciju tehničkih procesa, velikih genera- 
tora, brodskih uredaja, raznih novih vrsta transformatora. To 
je veliki uspeh u borbi za osvajanje novih proizvoda i iskorišča- 
vanje postoječih rezervi u našem kapacitetu.

Drugovi, pitanje postoječih a još ne sasvim otkrivenih re
zervi u našim sadašnjim kapacitetima, kako za iskoriščavanje 
naših bogatih sir o vinskih baza, tako i za domaču izradu 
novih sredstava za proizvodnju, jedno je od osnovnih pitanja 
koja treba rešiti u planskoj godini 1948. Na takvim temeljima 
mi čemo moči sprovesti i kritički rebalans Petogodišnjeg plana, 
pri čemu če se pokazati da smo sposobni producirati niz pro iz
voda lakše i jevtinije, sa manje žrtava po našu zemlju, pa i u 
večem obimu nego što to predvida sam iPetogodišnji plan.

U tu svrhu potrebno je da okupimo sve konstruktivne snage 
naše zemlje, od radnih kolektiva po preduzečima do naučnika 
i stručnjaka. Mi moramo iz osnova promeniti odnos prema ra-



cionalizatorima, novatorima i pronalazačima, koji se još uvek 
premalo ističu i nagraduju. Mi moramo angažovati sve naše 
stručne i naučne radnike, ma gde oni radili, da nam pomognu 
u rešavanju osnovnih tehničkih i privrednih pitanja. Zemlja če 
im biti zahvalna za svaku njihovu istinsku pomoč i nagradivače 
ih prema njihovim zaslugama. Mi čemo im otvoriti najšire polje 
rada za njihovu stvaralačku inicijativu. Jedan od najlepših na
čina ispunjavanja patriotskih dužnosti danas jeste borba na 
naučnom polju za rešavanje osnovnih privrednih i tehničkih pi
tanja naše zemlje. U tu svrhu je pri Saveznoj planskoj komisiji 
ovih dana osnovana Uprava za unapredivanje proizvodnje, čiji 
je prvenstveni zadatak da u borbi za unapredivanje naše proiz
vodnje i svestrano iskoriščavanje domačih sirovinskih baza orga- 
nizuje saradnju naših stručnjiaka i naučnih radnika, ma gde oni 
inače imali svoje stalno zaposlenje i stalan delokrug.

Drugo osnovno pitanje koje se rešava. u planskoj godini
1948 jeste pitanje ozbiljnog sniženja 'troškova proizvodnje i 
uštede materijala. Mi smo ove planske godine prvi put prešli 
na sistemiatskije, centralno odredene prosečne normative kako 
za industrisku proizvodnju tako i za gradevinarstvo. Ovi su 
normativi tehnički minimum koji treba postiči. Medutim, i n a š  
plan i naš budžet predvidaju sniženje troškova isipod tih no r
mativa. Borba za sniženje troškova jeste bitni sastavni deo 
borbe za otkrivanje novih rezervi, borbe za bolje iskoriščavanje 
postoječih kapaciteta, borbe za, nove, krupnije, modernije kapa
citete. Ta svest treba da prede u krv svim našim radnim kolek- 
tivima, svim našim privrednim i tehničkim rukovodiocima. U toj 
borbi rukovodeču ulogu treba da imaju naše političke i sindi
kalne organizacije. U toku te borbe treba dokraja sprovesti 
sistem radnih normi, sistem vremenskih plata ograničiti na teh 
nički neizbežni minimum i svuda podiči radne norme na realnu 
visinu. To je borba za novo povečanje produktivnosti rada. Ona 
je jedino zdravo, solidno jemstvo za uzdizanje životnog stan
darda. Bez pobede u toj borbi nisu moguče ni naše ostale pri
vredne pobede.

Treče osnovno pitanje koje se rešava u planskoj godini
1948 jeste pitanje istovremenog uspona naše spoljne trgovine i 
poboljšanja unutrašnjeg životnog standarda. U pogledu spoljne 
trgovine mi smo prošle godine bili još uvek ispod predratnog 
nivoa. Ove godine dižemo se visoko iznad predratnog nivoa. 
Karakteristično je za naš plan i za političko-privrednu liniju 
našeg rukovodstva to što istovremeno s usponom spoljne t rgo 
vine plan za 1948 godinu postavlja kao zadatak i podizanje
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unutrašnjeg životnog standarda. Bilo bi potpuno pogrešno kad 
bismo ta dva zadatka suprotstavljali jedan drugom.

Svest da je spoljna trgovina jedan od najosnovnijih, jedan 
od centralnih planskih zadataka naše zemlje, treba da prožme 
svako naše produkciono i izvozno preduzeče, bez obzira da li 
je ono siaveznog, republičkog ili lokalnog značaja. Plansku 
disciplinu u pogledu spoljne trgovine moramo do kraja  zao- 
štriti. Pitanje kontingenata, transportnih sredstava, utovara, 
istovara, radne snage, treba rešavati prvenstveno s gledišta 
spoljne trgovine. U isto vreme moramo sasvim prekinuti sa 
krajnje štetnom praksom da se na formalnosti oko ispostav- 
ljanja faktura gleda samo kao na formalnosti. To nisu puke 
formalnosti, nego su za brzu naplatu to najbitnijia pitanja. Kako 
zbog upravo zločinačke nemarnosti u pogledu brzog ispostav- 
ljanja faktura, tako i zbog rdavog platnog sistema u mnogim 
našim ugov.orima s inostranstvom, dešavalo se d'oi nedavno da 
smo u inostranstvu imali po 2,5 do 2,7 milijarde dinara izvezene 
robe koja je mesečima ostajala nenaplačena. Sasvim je jasno da 
je ta činjenica ozbiljno kočila naš uvoz, uprkos ogromnim ria- 
porima za izvršavanje plana izvoza. Sasvim je jasno da smo mi 
na taj način raznim inostranim trgovcima daval.i besplatni kre
dit, da nismo dobijali ni pare kamate, tj. da to u ugovoru 
uopšte nismo predvideli. Sasvim je jasno da se taj novac u ino
stranstvu obrtao i da su od njega imali zarade drugi.

Našu spoljnu trgovinu potrebno je ojačati kadrovima. 
Krajnje je uskogrudo gledanje pojedinih privrednih institucija 
koje se nečkaju da izvesne kadrove ustupe spoljnoj trgovini. 
Podvlačimo da je stara Jugoslavija imala brojniji i kvalifikova- 
niji spoljnotrgovinski kadar nego što ga mi imamo, a da je 
imala kudikamo manje zadatke i odgovornosti nego1 što ih ima 
naša spoljna trgovina. Naše privredne ustanove moraju smesta, 
prekinuti sa svojom štetnom praksom zadržavanja kadrova 
koji su potrebni spoljnoj trgovini, jer  če u protivnom slučaju 
naneti togromnu štetu sebi i svojoj zemlji.

Četvrto osnovno pitanje koje se rešava u 1948 godini jeste 
pitanje radne snage i ozbiljnog preokreta u politici kadrova, u 
stvaranju novih kadrova.

Sve u svemu, mi čemo u ovoj godini morati mobilisati oko
100.000 novih radnika, učenika u privredi, priučenih i polukva- 
lifikovanih radnika. Ovo je jedan od najozbiljnijih problema. 
To nije problem koji se može rešavaiti na  papiru, samo nekim 
postavljanjem planova, tehnokratski. To je problem koji zadire 
duboko kako u privredni tako i u čitav društveni život.



Poznato je kako su pitanje rezervne armije proletera reša- 
vali kapitalisti. Oni su ga rešavali putem pauperizacije i prole- 
tarizacije sela, putem strašnog ekonomskog i drugog pritiska 
na radnog seljaka, pre svega na siromašnog i najsiromašnijeg. 
Takvim putem mobilizacije nove radne snage, potrebne za našu 
industrijaliziaciju, mi ne možemo i nećemo iči, ma da su se i 
pojavljivale slične tendencije. Naprotiv, u isto vreme kad se 
spremamo za mobilizaciju desetina i desetina hiljada novih 
šumskih, gradevinskih i industriskih radnika koji 'treba da se 
regrutuju iz sela, mi smo izdali preko 800.000 karata za snab- 
devanje za siromašne seljake u pasivnim i ratom opustošenim 
krajevima. Mi smo omogučili pasivnim krajevima da industri- 
sku robu po vezanim cenama uzimaju na kredit, koji može da 
ide do 40%. Mi smo siromašnim seljacima omogučili da po 
vezanim cenama prodaju sve svoje proizvode bez izuzetka. 
Takva je politika naše Vlade, ko ja  stvara i kojaj če stvarati još 
više uslova za jačanje ne samo političkih nego i ekonomskih 
pozicija sitnog i srednjeg seljaka u borbi protiv kapitalističkog 
špekulanta na selu. Neki drugovi misle da je tiakva naša, poli
tika u protivrečnosti s potrebom mobilizacije radne snage. To 
nije tačno. Mi moramo radnu snagu mobilisati na drugi način, 
na načn koji odgovara našem društvenom i privrednom sistemu.

Prvo i pre svega, radnu snagu treba početi što ozbiljnije 
planirati. Sada imamo završen globalni plan u saveznom i repu- 
blikanskom obimu. Plan radne snage u saveznom i republikan- 
skom obimu svakako pretstavlja osnovu borbe za radnu snagu, 
osnovu daljeg njenog planiranja i planskog produbljavanja. Me- 
dutim, takav plan nije dovoljan. Njega treba do pojedinosti 
razraditi po našim privrednim ustanovama, u skladu s njihovim 
odgovarajučim konkretnim, individualnim potrebama. Ovde 
moramo ostro udariti po praksi naših privrednih ustanova, pa 
i celih republika, koje s obzirom na oskudicu radne snage misle 
da moraju stvamti nepotrebne rezerve u radnoj snazi i koje 
svesno preplaniraju radnu snagu. Takva štetna praksa išla je 
tako dalekoi da je kumulativni zbir tih pseudoplanova iznosio 
sedam putia više radne snage nego što je nje uopšte trebalo. 
Iz toga onda proizilazi divlj,a borba izmedu pojedinih ustanova i 
republika za radnu snagu, otimanje radne snage, sasvim nesa- 
vesno* i šte'tno preplačivanje pojedinih kategorija radne snage 
na štetu drugih i sve veča zbrka u čitavoj našoj tarifnoj politic!.

Drugo, Savezna vlada je odlučila da ministarstva rada i 
odgovarajuče uprave pri sreskim narodnim odborima postanu 
osnovni mobilizator radne snage.



Treće, vrbovanje radne snage mora se vršiti planski, uz 
zapošljavanje radne snage odmah čim je ona mobilisana, uz 
učešče naših masovnih organiziacija, uz ugovore sa zadrugama, 
uz postavljanje planskih zadataka pojedinim rejonima i me- 
stima kao velike patriotske dužnosti koja se ispunjava na do- 
brovoljnoj osnovi. Naravno, tamo gde bi se naša pomoč u k a r 
tama za snabdevanje i drugim ekonomskim merama htela isko- 
riščavati za to da se ne radi, da se živi bez rada, dok čitav naš 
radni narod mobilišle sve svoje snage i ulaže sve veče napore 
za izgradnju naše zemlje, tamo treba karte za snabdevanje i 
ekonomsku pomoč oduzeti.

Energičnim disciplinskim putem treba sprečiti štetnu medu- 
sobnu konkurenciju izmedu preduzeča koja žele angažovati 
novu radnu snagu.

Danas nije problem samo planiranje radne snage uopšte, 
nego treba mnogo sistematskije nego dosad priči planiranju ka
drova i realizaciji plana kadrova. To je zadatak svih planskih 
organa, to je zadatak Ministarstva rada i to je napose zadatak 
svake naše privredne ustanove i preduzeča.

Plan kadrova i plan radne snage u našim privrednim usta
novama ne smeju da vise u vazduhu. U našim ministarstvima 
koja upravljaj u proizvodnjom, u našim produkcionim ustano
vama, preduzečima i planskim organima njih treba sjedinjavati 
s planom kapitalne izgradnje, transporta, s opštim i parcijal- 
nim planovima naše privredne delatnosti. Baš zato što su oni 
dosad uglavnom bili odvojeni od opštih i parcijalnih planova 
naše privredne delatnosti — s jedne strane, a s druge Strane, 
što kao planovi radne snage i kadrova nisu bili koncentrisan} u 
posebnim ustanovama za mobilizaciju radne snage i podizanje 
kadrova, kao  što su, pre svega, ministarstva rada, mi ustvari 
nikad nismo došli do istinskih planova radne snage i kadrova. 
Tobožnji »planovi« nisu odgovarali stvarnim potrebama, a u 
praksi je vladala stihija i medusobna bo-rba.

Mi moramo odmah preči na sredivanje naše 'tarifne poli
tike. Danas imamo završene sve potrebne prethodne radove, 
kao  što su planovi balansa kupovne snage grada i sela, tehnički 
normativi, opšti planovi radne snage itd. Postoje uslovi da u 
•roku od dva do tri meseca pitanje nadnica } tarifne politike 
potpuno sredimo. U itu svrhu potrebna je najuža saradnja mini- 
starstava rada, planskih organa, sindikalnih organizacija i zain- 
teresovanih ustanova.

Jedno od najbitnijih pitanja u planskoj godini 1948 jeste 
pitanje korenitog preloma u radu za podizanje naše poljopri-



vrede. Postoj'ala su i još uvek postoje sasvim pogrešna mišljenja 
da industrijalizacija i elektrifikacija naše zemlje znače jedino 
podizanje novih industriskih preduzeča, a da ne znače istovre- 
meno i intenzifikaciju i tehnizaciju naše poljoprivrede. Mi smo 
več nekoliko puta u izjavama, člancim'a i na konferencijama 
prečistili s takvim mišljenjima. Medutim, treba što pre preči 
na uporan praktični rad. Borba za veči prinos u poljoprivredi, 
agrotehničke mere, pružanje poljoprivrednih oruda i veštačkog 
gnojiva od Strane naše industrije, isticanje radnog herojizma i 
radnih uspeha u poljoprivredi, 'to su stvari koje, doduše, nisu 
,lake, koje nisu ni najmanje lake, ali koje traže preokret u našoj 
praksi več 'ove godine. Bez toga mi bismo ozbiljno ugrozili 
kako ishranu našeg sve brojnijeg gradskog i industriskog sta- 
novništva, tako i sam Petogodišnji plan.

Mi smo postigli ogromne uspehe u . unapredivanju naše 
industriske i gradevinske proizvodnje. Medutim, ti uspesi su 
uglavnom uspesi u pogledu kvantiteta. Mi ne možemo još da se 
pohvalimo velikim napretkom u pogledu kvaliteta. Ima čak 
grana u kojima je kvalitet znatno opao, u kojima se kvantitet 
,svesno suprotstavlja kvalitetu. To je vrlo opasna pojava. Ako 
bi se, u vezi s daljim porastom naše produkcije, ta pojava još 
više širila, mi bismo mogli doči u ozbiljan čorsokak, u uslove 
proizvodenja tako lošeg kvaliteta, da bi se posledice toga doc- 
nije vrlo teško i sporo ispravljale. Prema tome, borba za kvali
tet, preokret u pogledu kvaliteta pretstavlja takode jedno od 
osnovnih pitanja koj'a treba rešiti u ovoj planskoj godini, kako 
zbog perspektive daljeg razvitka, tako i zbog činjenice da je 
več krajnje vreme da se našem radnom narodu da i dobar kva
litet i dobar asortiman.

Drugovi narodni poslanici, na početku sam podvukao da 
su dosadašnji uspesi rezultat političkih i društvenih promena u 
našoj zemlji. Društveni proces koji se vrši u našoj zemlji, p ro
ces izgradnje socijalizma i mogučnosti privrednog jačanja, 
novih privrednih pobeda i uspeha naše zemlje, treba posmatrati 
kao jedinstvenu celinu. Čim taj proces, čim izgradnja socijalizma 
ne bi išla onim tempom koji traže odgovarajuči uslovi i odgova
rajuči period razvitka, izostali bi i privredni uspesi. Mi možemo 
iči samo napred, inače bismo išli natrag. Tako' nas je uvek 
učio drug Tito, tako nas je uvek učila naša Partija. Zbog toga 
što su drug Tito i naša Partija tako postavljali stvari, mi smo i 
mogli, uprkos svim teškočama, postiči dosadašnje ogromne 
uspehe. Jasno je, prema torne, da če se i u tom pogledu u godini
1948 rešavati velika i važna pitanja. Mi čemo dosledno sprovo-



diti našu dosadašnju politiku - i jačati pozicije socijalističkog 
sektora. Pritom če naše zadrugarstvo novog tipa, oslonjeno 
na državni sektor naše privrede, odigrati ogromnu ulogu.

Drugovi narodni poslanici, iz svega izloženog vidi se da se 
u godini 1948 rešavaju pitanja koja nisu važna samo za ovu 
godinu, nego koja su važna i. za dalju perspektivu. Prema torne, 
godina 1948 ima veliki značaj. Njena uloga u našoj Petoletki 
velika je. Šta to znači za nas? To znači da mi svi, da čitav narod 
mora usmeriti sve svoje snage jednom velikom cilju, cilju po- 
stizanja planskih rezultata, postizanja planskih pobeda. Bsto 
onako kao što je za vreme velikog Narodnooslobodilačkog rata 
naše narode i naše kadrove, pod pobedonosnim Titovim voč- 
stvom, prožeo nepokolebljivi, nada sve požrtvovani duh patrio
tizma, duh samopregora i krajnjeg idealizma u borbi, duh ne- 
pokoljebljive i neumoljive volje za pobedom, isto tako treba 
da nas taj duh prožima i danas u našoj borbi za naš plan, za 
Titovu Petoletku. Biče još ogromnih teškoča. Ova godina biče 
ne samo godina uspeha, nego i godina teškoča. Kroz teškoče 
mi čemo izvojevati pobede. Inače ona ne bi mogla biti toliko 
značajna godina. Neprijatelji, medunarodna reakcija, lačače se 
mnogih pokušaja da 'ometu naše uspehe. Medutim, naše snage 
su dovoljno. jake da uz čvrstu volju za uspehom pobedonosno 
tučemo sve takve pokušaje. Naše snage su dovoljno jake da u 
svakom datom periodu izaberemo onaj put koji je u skladu 
s našom privrednom izgradnjom, koji nas pod datim uslovima 
najbrže i najsigurnije vodi ka osnovnim rezultatima plana.

Dozvolite, drugovi narodni poslanici, da reknem još neko- 
lliko reči. o životnom standardu.

Bilo bi potpuno pogrešno da se pitanje životnog standarda 
našeg radnog naroda posmatra izolovano od ostalih osnovnih 
pitanja našeg privrednog plana, naše Petoletke i našeg društve
nog razvitka. Pitanje životnog standarda nerazdvojno je pove
zano s tim pitanjem. S jedne str.ane, potpuno je jasno da naš 
Petogodišnji plan traži ogromne investicije, da mi te investicije 
činimo baš zato da bismo mogli u Skokovima likvidirati žalosno 
naslede prošlosti, da bismo mogli svestrano učvrstiti privredne 
snage naše zemlje i time bitno poboljšati životni standard našeg 
radnog naroda. Prema tome, bil a bi ustvari čista demagogija 
kad bismo danas forsirali pre svega i iznad svega produkciju 
robe namenjene potrošnji, a zanemarili osnovne, bazične grane 
naše teške industrije, rudarstva, elektrifikacije itd. Takvo po- 
boljšanje životnog standarda ne bi m oglo  biti pravilno. Ono bi 
brzo došlo u čorsokak, jer ne bi stvaralo solidne temelje za



listinski i trajni uspon životnog standarda. U krajnjoj konse
kvenci takva bi privredna linija vodila našu zemlju sve dublje i 
dublje u ekonomsku zavisnost od inostranstva, i ona bi sprečila 
izgradnju socijalizma u FNRJ. Ona bi se završila sa siromaše
njem širokih narodnih masa umesto sa njihovim trajnim bla
gostanjem.

S druge strane, isto toliko je pogrešno mišljenje da su inve
sticije sve, i da smemo zaboraviti na životni standard našeg 
radnog naroda. Ko stvari tako postavlja, on zaboravlja na 
osnovne unutrašnje ekonomske veze. Bez poboljšanja životnog 
standarda našeg radnog seljaka, bez zatvaranja makaza, bez 
vezanih cena, mi ne bismo mogli da obezbedimo snabdevanje 
gradskog i industriskog stanovništva, čiji broj sve više i više 
raste. Neminovna posledica toga bila bi opadanje radnog elana 
u našim industriskim preduzečima, čime bismo ugrozili, s jedne 
strane, tempo naše Petoletke, a s druge Strane, razmenu izmedu 
sela i grada, što bi opet delovalo recipročno. Bez stalne brige 
za životni standard radnih masa u gradovima i industriskim 
centrima mi ne bismo mogli izvršiti mobilizaciju za nove pobede 
u podizanju industriske proizvodnje, u snižavanju troškova 
proizvodnje, u kapitalnoj izgradnji. Bez stalne brige za životni 
standard sitnog i srednjeg sljaka mi ne bismo mogli učvrščivati 
savez radnog naroda, nego bismo jača.li ekonomski i politički 
uticaj kapitalističkih elemenata na selu. Najzad, bez stalne brige 
za životni standard mi ne bismo mogli izvršiti naš izvozni, 
prema tome, ni naš uvozni plan.

Nije slučajno da su se razne »teorije« i »ideje« o snižavanju 
životnog standarda često pojavljivale baš tamo gde su se po- 
javljivale i »teorije« o nedovoljnim privrednim snagama naše 
zemlje za izvršenje naših planova kapitalne izgradnje. Ko ne 
veruje u privredne snage naše otadžbine i u mogučnost izvr
šenja naših planova, taj ne oseča ni. potrebu da se kolektivima 
i pojedincima stvore mogučnosti i uslovi za izvršenje njihovih 
odgovornih zadataka.

U duhu direktiva i linije druga Tita, naše političko i državno 
rukovodstvo gleda na pitanje životnog standarda kao na pi
tanje koje je bitno povezano sa ostalim pitanjima izgradnje 
naše zemlje. Ono se zalaže da borbu za kapitalnu izgradnju i 
brigu o društvenom standardu uskladi u jednu jedinstvenu ce
linu. Ja sam več na početku naveo brojke koje izražavaju naš 
globalni plan u pogledu životnog standarda i omogučuju pore- 
denje kako sa prvim godinama posle oslobodenja, tako i Sa go 
dinom 1939. Navešču još i to koliko narodnog dohotka otpada



na životni standard, a koliko na investicije. Prema privrednom 
planu za godinu 1948 na široku potrošnju 'Otpada 65,2% na
rodnog dohotka, ,a. na investicije koje uključuju u sebe državne, 
zadružne i privatne seljačke investicije 24,8%. Od bruto p ro
izvodnje otpada na široku potrošnju 38%, a na pomenute inve
sticije 14%. Nema nikakve sumnje da je odnos izmedu široke 
potrošnje i investicija nategnut u korist investicija. Mi to otvo- 
reno ističemo, svesni. da time u ovoj presudnoj 1948 godini 
osiguravamo ne samo budučnost naše kapitalne izgradnje, nego 
i budućnost životnog standarda našeg radnog naroda.

Ko ne bi shvatio tu činjenicu, taj ne bi shvatio ni to da 
danas treba napregnuti snage da bismo sutra živeli u blago
stanju. S druge strane, u činjenici da za široku potrošnju ide 
65,2% ne samo od onoga što je ostvareno prošle godine, nego 
i od 33,5% porasta prema prošloj godini, — u toj činjenici leži 
jemstvo da čemo, uz dovoljno zalaganje i uz normalno odvijanje 
ovogodišnjeg privrednog plana, imati dovoljno uslova da do 
kraja godine postignemo ono o čemu sam govorio na početku,
— naime indeks proseč nog životnog standarda 107 u poredenju 
sa 100 iz godine 1939 i 86,87 iz godine 1947.

Navešču nekoliko več poznat ih i objektivnih brojki koje 
osvetljavaju stanje u pojedinim najvažnijim kategorijama ži
votnog standarda.

U godini 1948 mi još ne možemo očekivati bitan porast 
poljoprivredne proizvodnje. S druge strane, uspeli smo da p ro 
izvodnju izvesnih industriskih prehranbenih .artikala podignemo 
toliko, da čemo prema planu za 1948 godinu moči da postig
nemo u prehrani p r o s e č n i životni standard 102,28% u pore
denju sa 100 u godini 1939. Zahvaljujuči napretku tekstilne 
industrije, u odeči čemo moči da postignemo 102,19% u pore
denju sa 100 u godini 1939. U obuti  čemo moči da postignemo 
tek 97,63 u poredenju sa 100 u godini 1939. U stanu i pokučan- 
stvu 102,38 u poredenju sa 100 u godini 1939, u osvetljenju 
300,71 u poredenju sa 100 u godini 1939, u odmoru i lečenju 
132,07 u poredenju sa 100 u godini 1939. Ove brojke, ma da 
znače veliko povečanje u poredenju sa godinom 1947, ipak su 
male u poredenju sa porastom proizvodnje. Odakle ta prividna 
prativrečnost? Ona izvire odatle što je predratna Jugoslavija, 
na svoju__sopstvenu štetu, uvozila skoro isključivo pot rosna 
dobra, a izvozila sirovine, dok mi sad pre svega uvozimo ma- 
šine, koje če nam omogučiti da vlastitim sredstvima podižemo 
životni standard našeg radnog naroda.



Koji su danas osnovni zadaci u vezi s borbom za životni 
standard?

Prvo, i našeg radnika, i nameštenika, i našeg radnog seljaka 
mora na svakom koraku njihovog rada prožimati svest da rade 
jedan za drugog i da rade za sebe. Radnici, dajte još više tek
stila, obuće, gvoždarske robe itd. u svojoj proizvodnji, poboljša- 
vajte kvalitet! Time pomažete radnog seljaka i povečavate mo- 
gučnost da radni seljak da više od sebe za ishranu industriskih 
centara i gradova.. Radni seljaci, prodajte što više po vezanim 
cenama! Vi time pomažete radni narod u industriskim centrima 
i gradovima, radni narod koji u isto vreme radi za. vas.

Borbu za povečanje produkcije, za povečanje pr in osa, borbu 
za kvalitet proizvoda treba, takoreči, razvijati u pokret tesne 
medusobne solidarnosti r.adnog naroda. Svojom produkcijom 
pojedini delovi našeg radnog naroda pomažu jedan drugog. Da 
bi se ta medusobna pomoč razvila u snažan pokret solidarnosti 
radnog naroda, mor.aju doprineti svoj udeo tome naši sindikati, 
naše političke organizacije.

Drugo, pitanje naše državne i zadružne trgovine, njene orga
nizacije, njene ekspeditivnosti i elastičnosti postaje jedno od 
najvažnijih pitanja naše privrede u godini 1948. Mi smo. dužni 
da našu državnu i zadružnu trgovačku mrežu proširimo to.liko 
da ona može potpuno preuzeti snabdevanje najširih slojeva sta- 
novništva. Mi moramo ubrzati isporučivanje robe, likvidirati za
stoj u stovarištima, sreskim magacinima i sreskim poslovnim sa- 
vezima, do maksimuma uprostiti knjigovodstvo i materijalnu 
evidenciju, a neophodni minimum knjigovodstva i evidencije be- 
zuslovno uvesti svuda, kako bismo sprečili malverzacije i kradu 
narodne imovine. Naši kadrovi treba da se razviju u dobre t r 
govce. Što više naših trgovaca socijalističkog tipa — to je jedan 
od naših osnovnih privrednih zadataka.

Treče, bez odlaganja treba razviti komercijalnu stranu naše 
proizvodnje. Ona strahovito zaostaje za samom proizvodnjom. 
Po stovarištima naše industrije još uvek leži tekuče robe u vred
nosti od preko 1,5 milijardu dinara, koja je namenjena prodaji 
po vezanim cenama. Postoji opasnost da u pojedinim granama 
proizvodnje nedostane magacinskog prostora, što bi ukočilo 
dalju proizvodnju. Sadašnji tempo isporuka industriskih stova- 
rišta ne odgovara godišnjem obimu robe za široku potrošnju, 
koji predvida privredni plan za 1948 godinu. Ako taj tempo ne 
ubrzamo, moglo bi se desiti da roba, doduše, bude proizvedena 
u planskom obimu, ali da ne bude isporučena za široku po
trošnju.



Četvrto, borbu protiv špekulantskih elemenata, koju smo 
zaostrili lanjske zime i jeseni, treba još više poostriti. Mi. mo
ramo sprečiti špekulantski posao sva,kome ko vrši preprodaju 
bez dozvole odgovarajućih vlasti.

Peto, treba razviti najaktivnije učešče širokih narodnih 
masa kako u borbi protiv špekulacije, tako i u borbi protiv 
birokratizma državne i zadružne trgovačke mreže.

Drugovi narodni poslanici, predlog opštedržavnog i save
znog budžeta koji podnosi Savezna vlada FNRJ u skladu je sa 
planskim potrebama godine 1948 i, prema izloženom, u skladu 
je i sa planskim potrebama naše Petoletke kao celine.

Prema tome, neka ovo zasedanje naše Skupštine bude po- 
četak nove, još jače mobilizacije najširih narodnih masa za naše 
uspehe, za naše pobede, za izgradnju socijalizma u našoj zemlji, 
za sreču naše otadžbine, za blagostanje našeg radnog naroda 
pod slavnim Titovim vodstvom. (Buran i dugotrajan aplauz).

Pretsedavajuči: Odredujem odmor od 10 minuta.

(Posle odmora)

Pretsedaivajuči: Nastavljamo rad. Reč ima Ministar t rg o 
vine i snabdevanja Jakov Blaževič. (Buran aplauz).

Ministar trgovine i snabdevanja Jakov Blaževič (Izborni 
srez Gospić, NR Hrvatska): Drugovi narodni poslanici, predlo
ženi budžet izražava ogromne rastuče snage naše zemlje, njene 
privrede i razvoja našeg puta u socijalizam; on smjelo postavlja 
ovoigodišnje zadatke ostvarenja Petogodišnjeg plana. Smatram 
zato da je potrebno da iznesem osnovne probleme i zadatke, 
uspjehe i nedostatke naše trgovine, koja če u ovoj godini imati 
važnu ulogu u izvršenju zadataka Petogodišnjeg plana.

Ratno pustošenje i pljačkanje od strane fašističkih okupa
to r  a teško je pogodilo našu zemlju i u ekonomskom pogledu 
naš narod dovelo u nevjerojatno težak položaj. To je imalo za 
posljedicu krajnju nestašicu artikala široke potrošnje. Osim 
toga, brzu obnovu otežavala je i privredna zaostalost, koju su 
nam 'ostavili domači kapitalistički izrabljivači, dovevši našu 
zemlju u polukolonijalni položaj i zavisnost od stranih kapita
lista. Tu nestašicu u predmetima široke potrošnje, naročito u 
ishrani, povečale su poslijeratne sušne godine, u kojima. je 
prinos zemljoradničkih proizvoda jako podbacivao.

Othrvati se ovim teškočama, ne pokleknuti i dalje se boriti 
vlastitim snagama, pod novim uslovima za obnovu zemlje i put 
u socijalizam, mogao je samo onaj narod koji se je u Narodno-



oslobodilačkom ratu prekalio i naoružao ogromnom revolucio- 
narnom poilitičkom sviješču. Tu svijest i revolucionarnu žilavost 
uporno je razvijao i stvarao maršal Tito na čelu sa našom Ko- 
munističkom partijom, jer su program, zadaci i ciljevi koje je 
Komunistička partija postavljala, bili program, zadaci i ciljevi 
boljeg života, srečnije budučnosti i puta u socijalizam naših 
naroda.

Ova ogrom na vjera i spremnost na največe žrtve i napore 
zasnivala se na pomoči i nepokolebljivoj snazi bratskog Sovjet- 
skog  Saveza, njegovoj beskompromisnoj borbi protiv fašistič- 
kih okupatora i svjetskog imperijalizma, na prisnom prijatelj
stvu koje nas veže sa Sovjetskim Savezom i ljuba vi kojom naši 
narodi gledaju u Sovjetski Savez, tu veliku zemlju socijalizma.

Toj vjeri i ljubavi u veliki Sovjetski Savez na čelu sa dru- 
gom Staljinom učila je naše narode Komunistička partija na 
čelu s drugom Ti'tom.

Ta visoka politička svijest je ono močno oružje kojim je 
naš narod u Narodnooslobodilačkoj borbi udario temelje naše 
narodne vlasti, po oslobodenju očuvao i dalje razvijao teko- 
vine Narodnooslobodilačke borbe, uzimajuči u svoje ruke k o 
mandne ekonomske pozicije, likvidirajuči kapitalističku pljačku 
i izrabljivanje, obnavljajuči svoju porušenu zemlju i pod voč- 
stvom Komunističke partije, čvrsto ujedinjen u Narodnom 
frontu, smjelo krenuo s Petogodišnjem planom u os'tvarenje 
socijalizma.

Ogromno prirodno bogatstvo naše zemlje, uz radni elan i 
entuzijazam naših naroda, osk>bodenih od nacionalnog ugnje- 
tavanja, strane i domače kapitalističke eksploatacije, uz jasnu 
perspektivu puteva u bolji život, osnovna je garancija naših 
uspjeha. Za'to se varaju oni malodušnici koji ne vjeruju i potcje- 
njuju političke i ekonomske snage našeg naroda i naše zemlje. 
Ta ih nevjerica i potcjenjivanje naših snaga može samo udaljiti 
od naroda, demoralizirati i konačno pretvoriti u orude nepri- 
jateljskih planova.

Sve je ovo bilo potrebno reči da bi se odredili značaj i 
zadaci, organizacione forme i način rada naše trgovine i snabdi- 
jevanja, jer su se pred nas postavili novi uslovi rada koji odgo- 
varaju svim revolucionarnim promjenama koje su se zbile u 
našoj politici, ekonomici i društvenom životu uopče. U državi 
novog t ipa  koja ostvaruje socijalizam i nalazi se u procesu 
ostrog 'likvidiranja ostataka kapitalizma jasno je, prema torne, 
da zadaci, sadržaj i organizacione forme trgovine i snabdije- 
vanja treba da odgovaraju onoj fazi u ko jo j  se taj proces nalazi.



Radi lakše orijentadje, našu trgovinu i snabdijevanje od 
oslobodenja do danas mogli bi prema razvitku cjelokupne naše 
privrede i jačanja proizvodnje, naročito industriske, podijeliti 
na dvijc faze: prvu od oslobodenja do uvodenja sistema t rg o 
vine po vezanim cijenama [ niza novih mjera u trgovini i snabdi- 
jevanju i, druga, od uvodenja toga sistema dalje.

Prvu fazu kara.kterizira' distributivna uloga trgovine i 
snabdijevanja u sistemu strogog racioniranja, gdje se o t rg o 
vanju može malo govoriti, ali več u toj fazi udaraju se temelji 
državne i zadružne trgovačke mreže i osnovnog trgovackog 
kadra, pa } počeci pravog trgovanja, uporedo sa staJnim pove
čanjem industriske robe široke potrošnje. Distributivni karak
ter  naše trgovine i snabdijevanja u to vrijeme bio je uvjetovan 
nestašicom artikala široke potrošnje kao posljedicom opusto- 
šenosti zemlje i slabom proizvodnom snagom naše proizvodnje 
uopče. U tom vremenu glavni zadatak trgovine i snabdijevanja 
bio je da u poslijeratnim prilikama osigura ishranu stanovništva 
i suzbije mogučnost težih poremečenja u ishrani. Nadalje, da 
se bori protiv pojave špekulacije u ostacima kapitalističke t rg o 
vine kod nas, kojoj je pogodovala nestašica robe široke po
trošnje, kao i da uopče onemoguči restauraciju kapitalističkih 
eksploatatoirskih elemenata u trgovini. Da su uslovi i potrebe 
za to postojale pokazuje činjenica da je u 1945 godini 85% 
robnog prometa na malo išlo preko privatne trgovačke mreže. 
Tu funkciju i važnu zadaču trgovina je u tom periodu, uglav
nom, uza sve nedostatke, nezrelost i mladost našeg trgovačkog 
aparata, uspješno izvršila. To, izmedu ostaloga, pokazuju i 
brojke smanjenja prometa preko privatne trgovačke mreže, 
koji se je u 1946 godini smanjio na 48%, a u 1947 na 12%. 
Ove brojke rječi'to govore kolike je zadatke izvršio naš državni 
i zadružni kadar, one ocrtavaju i naš historiski put u soci
jalizam. *

Za 'taj period treba naročito istači visoku svijest radnih 
masa sela i grada. Radni podvizi radničke klase opčenito su 
poznati, a da bi ovdje trebalo opširnije o njima govoriti.
O tome najbolje govore uspjesi na izgradnji naše industrije i: 
drugih grana privrede. Ja bih ovdje samo naglasio visoku svi
jest i doprinos selajčkih radnih masa u toj fazi na osiguranju 
ishrane našeg naroda, koje su svoje viškove u sve večim koli
činama prodavale državi. Evo nekoliko riječitih podataka o 
tome. Ako otkup žitarica u 1945 godini uzmemo kao 100 
(indeks), onda je porast toga otkupa u 1946 godini bio 157, 
a u 1947 — 278. Kod povrča, ako otkup uzmemo u 1946 godini



kao indeks 100, u 1947 godini je taj otkup porastao na 565. 
U tim teškim vremenima seljačke radne mase odazvale su se 
pozivu narodne vlasti usprkos očajničkom otporu još jakih ka- 
pitalističko-špekulantskih elemenata na selu.

U toj fazi sistem racioniranja, nedoraslost i neukost našeg 
kadra, djela'tnost nam,a stranih, a negdje i neprij*ateljskih ele
menata u našoj mreži, kao i nepravovremeno uočavanje većih 
i širih mogučnosti naše proizvodnje, a time i trgovine, nužno 
su doveli negdje do šablonskog distribuiranja, birokratskog po 
slovanja, administrativnog rukovodenja trgovinom i snabdije- 
vanjem, pasivmošču i pomanjkanjem inicijative u trgovanju, 
katkada praznom i apstraktnom planiranju, bez žive i opera
tivne veze za terenom i osječajem za neposredne potrebe i 
život radnih masa.

U svom govoru o Novoj godini maršal Tito je kratko i 
sažeto dao kritiku takvih nedostataka u radu i postavio lini ju 
i sadašnje zadatke naše trgovine. On je oštro ukazao na nedo- 
statke i greške na tom polju i otkrio osnovno pitanje naše 
'trgovine i ' snabdijevanja, a to je pitanje organizacije. Maršal 
Tito je tada rekao: »Plansko snabdijevanje stanovništva, u na- 
mirnicama potrebnim za život još uvijek je neredovno, ne na 
vrijeme i s la b o . . .  Ovdje je uglavnom pitanje organizacije, a 
ne toliko pomanjkanja ovog ili onog artikla«. Dalje: »Često su 
stajali magazini puni razne robe, a seljaci su na istoj oskudje- 
vali. Zbog slabe evidencije, aljkavosti i sporosti, često se, na 
primjer, na zimu davao ljetni tekstil, a  na prolječe zimski. Slale 
su se u razne krajeve stvari, koje se tu uopče ne mogu po tro 
šiti i obratno«. Pred nas je maršal Tito postavio zadatak savla- 
dati ‘te i slične slabosti, »jer od toga mnogo zavisi uspješno 
izvršenje našeg Petogodišnjeg plana« kao 'osnove i cilja na
šega rada u izgradnji socijalizma kod nas.

Ove negativne strane i pojave u našoj trgovini p>onegdje 
su postaile kočnica i smetnja uspješnom, obilnom i brzom 
snabdijevanju i izmjeni dobara,, kada je, zahvaljujuči radnim na- 
po-rima trudbenika i grada i sela, naša produkcija sve više rasla 
i izbacivala sve više robe za široku potrošnju, te kada je tu 
robu zajedno sa porastom potreba radnih masa 'trebalo brzo i 
jevtino dati potrošaču i snabdjeti ga.

Zaokret koji se na sektoru trgovine izvršio i koji se dalje 
vrši, te koji označava početak druge, nove faze naše trgovine, 
uvjetovan je, prema !tome, sadašnjim mogučnostima i razvojem 
naše privrede, kao i potrebama da se u korak sa novom ulogom 
trgovine izmjene i metode njenog poslovanja, a sve u pravcu 
što bolje, veče i brže razmjene dobara.



Ulagu trgovine i njene zadatke ne možemo, nadme, izolirano 
promatrati od cjelokupnog našeg društvenog i ekonomskog 
zbivanja. Zahvaljujuči narodno-demokratskom karakteru naše 
vlasti i socijalističkom karakteru 'osnovnih grana naše privrede, 
prirodno je da je i trgovina kao jedna od tih osnovnih grana, 
a po svojoj ulozi u raznim fazama našeg razvoja od oslobo
denja do danas, trebalo da na tom području djeluje u okviru 
osnovnih tendencija cjelokupnog našeg društveno-ekonomskog 
razvitka prema socijalizmu.

Prema tome, da bismo shvatili ulogu i sadržaj rada naše 
trgovine danas, mi je moramo promatrati u uskoj vezi sa sta
njem i napretkom čitave naše privrede, naročito industriske 
proizvodnje. Analiza i podaci druga Kidriča o porastu naše 
proizvodnje uopče, a posebno one za široku potrošnju, te pers
pektive za sve veči njen obim u najbližoj budučnostr, jasno 
potvrduju potrebu ii ustanovi java ju odgovornost naše trgovine 
da svoje organizacione forme i rad saobrazi ogromnom pro 
metu koga treba da obavlja. S druge strane, činjenica je da 
selj.ačke radne mase u toku ranijih godina nisu bile u moguč- 
nosti' da u cijelosti podmire svoje potrebe u industriskoj robi.

Činjenica je, doduše, i to da je u toku 1946 i 1947 godine 
sve više rastao priliv industriske robe na selo, izmedu ostalog 
i u obliku stimulacije za slobodne viškove žitarica i to  u 1946 
godini, na primjer, u vrijednosti od 557,422.000 dinara, a u 1947 
godini od oko 800,000.000 dinara. Dio te robe, naročito u 1947 
godini, odlazio je na selo i u vidu slobodne prodaje, ali sve te 
količine nisu bile dovoljne za jače podizanje životnog standarda 
seljačkih masa, za intenziviranje i mehaniziranje poljoprivredne 
proizvodnje i povečanje prinosa poljoprivrednih proizvoda.

Zato je najvažniji zadatak trgovine danas da svojom ulo- 
gom posrednika u razmjeni dobara omoguči, pospješi j osigura 
prihva,tanje i brzo prebacivanje ogromnih i sve večih količina 
industriske robe radnim masama sela, kao i da isto tako brzo 
i uspješno prihvati ponudu viškova poljoprivrednih proizvoda 
i' dade ih potrošačima grada. Ovo ogromno povečanje prometa, 
koje če se u skoroj budučnosti sve više povečavati, stavilo je i 
stavlja pred našu trgovinu ogromne zadatke da bude nesmetan, 
siguran i brz krvotok obostrane razmjene robe.

Sistem vezanih cijena, koji je na bazi porasta industriske 
proizvodnje, zaveden uredbom Savezne vlade o prodaji poljo
privrednih proizvoda vezanoj sa pravom na kupovinu određe- 
nih industriskih proizvoda pot nižim jedinstvenim cijenama, 
stvara široke perspektive za uspjeh ove trgovine, za sve bolje i



veče poboljšanje snabdijevanja radnog stanovništva i sela i 
grada. Naime, uslovi po kojima se vrši ta trgovina' počivaju na 
pravilnoj razmjeni robe izmedu sela i grada, a niže jedinstvene 
cijene, koje se u ovoj trgovini realiziraju, kako to kaže drug 
Kidrič, »odgovaraju realnim mogučnostima naše privrede i 
odražavaju svestranu brigu naše države kako za korist radnog 
naroda sela, tako i za korist radnog naroda grada, u smislu 
najčvrščeg jedinstva radnih masa grada i sela«. Koliko je ova 
trgovina .povoljna za seljaka pokazuje i indeks cijena izmedu 
poljoprivrednih i industriskih artikala, uporeden s 1939 godi
nom, a koji ide u korist  seljakai za preko 16%. Veliki razmah 
i uspjeh trgovine po vezanim cijenama, koji je več dosada po- 
stignut, omogučiče sve obilnije, veče i redovitije snabdijevanje 
radnog stanovništva i odraziti se naglo na ubrzanom porastu 
poljoprivredne proizvodnje, podizanja tehničkog nivoa seljač- 
kih gazdin&tava i životnog standarda seljaka, kao i na povečanju 
kapaciteta naše industrije. Proteklo je svega mjesec dana od 
početka trgovine po vezanim cijenama i zadružno-trgovačka 
mreža več je dobila različite industriske robe u vrijednosti od 
oko 1.796,389.000 dinara. U isto vrijeme kupljene su od seljaka 
po vezanim cijenama ove količine poljoprivrednih artikala: ku- 
kuruza oko 35.000 tona, dok je od 1 januara do- 15 marta 1948 
kupljeno bilo svega 1.200 tona, bijelog žita oko 3.000 tona, a 
u prvom kvartalu ove godine nije bilo kupljeno ništa. Pasulj se 
do uvodenja vezanih cijena smatrao proizvodom koga na trži- 
štu nema, a uvodenjem vezane trgovine za mjesec dana kuplje
no je oko 6.000 tona pasulja. Sličan porast, a naročito u pô - 
sljednje vrijeme, zabilježen je i u kupovini stoke, te je posljed- 
njih dana postignuta več dnevna norma kupovine, a ukupna 
količina kupljene stoke dosada iznosi oko 7000 tona. Izraženo 
u novčanoj vrijednosti, u ovom kratkom vremenu kupljeno je 
po vezanim cijenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda za 
ukupno oko 600,000.000 dinara.

Ovaj neosporno početni uspjeh trgovine po vezanim cije
nama, a imajuči u vidu i početnu nepripravnost trgovačkog apa
rata za taj sistem, najočitije opovrgava razne »teorije« o  torne 
kako neče biti dovoljno industriske robe za seljaka i kako Se
ljak u ovoj sezoni nema uopče tržnih viškova poljoprivrednih 
proizvoda. Ova nevjerica u vezane cijene, koja izvire iz opor- 
tunističkih, lijenih, a koji put i špekulantskih elemenata u trgo- 
vačkom aparatu, kao i špekulanata u gradu i selu, — i kojoj su, 
na žalost, zbog nepoznavanja faktičkog stanja, proizvodnih 
snaga i pomanjkanja perspektiva naše privrede, nasjedali i po-



neki rukovodeči organi trgovine, — spada danas u prošlost. 
Tu nevjericu su brzo pokopale i demantovale mogučnosti i po
trebe našeg sela, snaga i volja naših seljačkih masa, koje su 
zdravije shvatile moeučnost i perspektive koje trgovina po ve
zanim cijenama pruža njima i cijelom radnom narodu na putu 
u blagostanje, u socijalizam.

Sistem trgovine po vezanim cijenama je, dakle, u sadašnjem 
razvoju trgovine centralni zadatak koji ona treba da izvrši. 
On je glavna karika koja ima da u ostvarenju obostranog p ro 
meta robe izmedu sela i grada podigne životni standard trudbe- 
nika sela i grada i doprinese rekonstrukciji naše poljoprivrede 
i još večoj proizvodnji naše industrije.

Uspjesi koji su več za ovo kratko vrijeme postignuti u 
trgovini po vezanim cijenama, p.a i uz nedostatke, riječito g o 
vore o tome koliko je ovaj način trgovine adekvatan našem 
privrednom razvoju, našim mogučnostima i potrebama, kako 
on duboko ulazi u svijest svega radnog naroda i kakve sve per
spektive razvoja i blagostanja otvara našem radnom čovjeku.

Široke mase radnog seljaštva prihvatile su trgovinu po ve
zanim cijenama kao svoju novu tekovinu koja im omogučava 
poboljšanje života. Gdje god su se organizacije Narodnog 
fronta u dovoljnoj mjeri angažovale za političku mobilizaciju 
sela pri sprovodenju trgovine po vezanim cijenama kao i po- 
mogle rješav.anju organizacionih pitanja, naročito u pogledu 
podizanja zemljoradničkih zadruga, postignuti su znatni rezul
tati. Trgovina po vezanim cijenama mogla je oduševiti i biti 
korisna radnim ljudima, ljudima koji se bore za povečanje svoje 
proizvodnje u selu, ali je istovremeno zadala udarac i izazvala 
žestok otpor kod buržoaskih ostataka na selu, seoskih špeku- 
lanata i zelenaša, koji su —• «oejetivši se ugroženim i ovom teko- 
vinom radnih masa, — dali i daju otpor njenom sprovodenju. 
Oni su i bili ti koji su sijali nevjericu u uspjeh trgovine po ve
zanim cijenama, i kojima su nasjedali često i pošteni ljudi.

Naročito kod kupovine stoke po vezanim cijenama bilo je 
i kod naših ljudi nevjerice u uspjeh sprovodenja planova otkupa. 
Medutim, dobri organizatori naše trgovine, ljudi bez predra- 
suda u uspjeh sistema trgovine po vezanim cijenama, pošavši 
od realnih mogučnosti i svijesti našeg sela, okarakterizirali su 
šuplje diskusije o velikim i teškim planovima jednostavnim 
odgovorom na pitanje kako je sa stokom: »plan ide slabo, ali 
otkup ide dobro« i uspješno izvršuju plan.

Sistem trgovine po vezanim cijenama uopče, kao i mjere 
uz ovaj sistem, zadovoljavaju, pomažu i riješav.aju pitanja



srednjih i sitnih seljaka, učvrščuju njihov savez sa radničkom 
klasom, omogučuju im da se oslobode bilo kakvog uticaja osta- 
taka buržoazije na selu. To utice — kao  najbolji stimulant — na 
povečanje produktivnosti tih gazdinstava. Seoska buržoazija 
počela je osjetljivo reagirati na ovaj sistem, uočavajuči da to 
znači njeno dalje likvidiranje i sužavanje njene socijalne i po- 
litičke baze. To se naročito vidi na pokušajima svih vrsta dezor- 
ganizacija, nabijanja cijena, do ilegalnih akata špekulacije, sa
botaže i diverzije, kao i neprijateljske političke propagande. 
Na ovim pitanjima naša Partija mora ak'tivizirati sav Front u 
'tumačenju, otkrivanju i uočavanju uzroka čitavog ovog pro
cesa, na tumačenju ekonomske osnove na kojoj se razvija borba 
i izgraduje naš put u socijalizam.

U opčem okviru porasta naše produkcije i realizacije t rg o 
vine po vezanim cijenama treba da promatramo i sistem obezbi
jedenog snabdijevanja. Podaci i uporedni pregledi koje je da,o 
drug Kidrič, uvjerljivo govore o 'torne kako uporedo sa pora
stom opče naše privredne snage, raste i prosječni životni stan
dard radnog naroda. Uredba o snabdijevanju stanovništva i 
propisi o 'obezbijedenom snabdijevanju izraz su ovih povečanih 
mogučnosti i brige narodne vlasti da radnom stanovništvu osi- 
gura što redovitije i bolje snabdijevanje najvažnijim artiklima 
ishrane i odjevanja. jPrimjena sistema obezbijedenog snabdije
vanja na cijelom području FNRJ uglavnom je ostvarena več u 
prvom mjesecu njegovog važenja. Snabdjevenost trgovačke 
mreže prehranbenim artiklima u mjesecu martu realizirana je 
sa preko 100%, a kod nekih artikala, kao što su kukuruz, griz 
i šečer, i daleko premašena, tako da su djelomično u mreži osi- 
gurane bile i rezerve za mjesec april. Snabdijevanje ovom robom 
za april takoder se u cijelosti na vrijeme vrši, tako da je trgo- 
vačka mreža, na primjer, več doi 1 aprila neke od tih artikala 
imala 100% u prodavnicima. U nekim artiklima, kao što su 
kakao i kava, koji zavise od uvoza, ima teškoča i zbog toga 
se pojavljuje neredovnost u snabdijevanju ovim artiklima. Tek
stilne robe i obuče takoder ima u dovoljnim količinama, tako 
da roba u prodavnicama ne samo sigurno pokriva broj tačkica 
potrošača, nego osigurava i izvjesnu rezervu koja daje daleko 
veču mogučnost izbora nega dosada. Ta mogučnost izbora če 
se u narednim mjesecima i povečavati. Veča i bolja, proizvodnja 
po količini i kvalitetu daje mnoge mogučnosti trgovačkom apa
ratu da u pogledu asortimana i kvalteta robe potrošačima 
obezbijedenog snabdijevanja pruži bogatiji i raznovrsniji izbor. 
Daljem poboljšanju snabdijevanja potrošača dopriniječe i ku-
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povirta nekih drugih artikala potrebnih domačinstvu, kao što 
su dječja obuča, sandaje, sitnije kučne potrebe, kuhinjski pribor 
1 slično, putem posebnog godišnjeg (dopunskog) bona, koji če 
se uskoro uvesti.

Ukoliko je i bilo slučajeva da se artikli obezbijedenog 
snabdijevanja nisu na vrijeme ili u punoj količini dijelili, tu je 
postojao propust pojedinaca u trgovačkom aparatu, koji nisu 
poduzeli sve dat osiguraju brzu dopremu i raspodjelu robe po- 
trošačima. Te propuste treba brzo ukloniti, kao i manje gre- 
ške u kategorizaciji i preuzimanju potrošača na snabdijevanje 
i pri raspodjeli potrošačkih karata. Industrija, takoder, treba 
da odgovori poboljšanju asortimana i kvaliteta robe, naročito 
u pogledu konfekcije.

Osim toga postoji i dopunsko republičko snabdijevanje 
koje če se sve večom kupovinom poljoprivrednih proizvoda i 
porastom produkcije odraziti i več se odražava na snabdijevanju 
stanovništva artiklima koji nisu u saveznom obezbijedenom 
snabdijevanju.

Jedna od karakteristika sistema snabdijevanja je ta da po- 
čivai na ustavnom načelu da je svaki gradanin dužan da radi 
prema svojim sposobnostim» i da onaj koji ne daje zajednici 
ne može od nje ni. primati. Primjenjujuči to načelo, propisi o 
obezbijedenom snabdijevanju osiguravaju , s jedne strane, veče 
količine i vrste .artikala onim trudbenicima koji po svom zala
ganju najviše doprinose našem privrednom razvitku, >a s druge 
strane, isključuju one neradne elemente koji pozitivno ne su- 
djeluju u planskoj izgradnji naše zemlje iako za to  imaju mo
gučnosti. Toj pr.avednoj mjeri Savezna vlada pristupila je zato 
što opči razvitak naše privrede omogučuje korisno zaposljenje 
svakom radnom gradaninu, a oni koji uza sve to neče da rade 
neka se snabdijevaju po višim komercijalnim cijenama. U vezi 
s tim, maršal Tito u svom govoru udarnicima, novatorima i ra- 
cionalizatorima Srbije izrazio je tu mjeru lijepo ovim riječima: 
»Ta dva najsnažnij.a privredna elementa, radnik i seljak, treba 
da budu u prvom redu snabdjeveni onim što im je potrebno, a 
»druga cijena« (tj. viša cijena) ostati če za one koji imaju para 
i koji mogu da: plat e« .

Sistem snabdijevanja zaokružen je još i posebnom brigom 
narodne vlasti o sitnim seljačkim gazdinstvima i gazdinstvima 
u pasivnim i ratom opustošenim krajevima. Dosljedno provo- 
deči pomoč države ekonomski slabijim slojevima stanovništva, 
Savezna vlada je nizom propisa obezbijedila snabdijevanje i. 
učešče sitnih seljačkih gazdinstava u trgovini po vezanim cije-



nama i tako im omogučila, da nabave potrebne industriske 
proizvode.

Pored Uredbe o snabdijevinju zemljoradnika u pasivnim 
i ratom opustošenim krajevima država je -— nizom drugih 
propisa, kao što su kontrahiranje poljoprivrednih proizvoda u 
nežitorodnim područjima, zatim davanje po vezanim cijenama 
proizvodačima u nežitorodnim područjima kukuruza, avansima 
u novcu, bonovima i, konačno, kupovanjem po vezanim cije
nama svih poljoprivrednih proizvoda od sitnih seljačkih gazdin- 
stava — omogučila da i sitni’ seljak bude ne samo snabdjeven 
najnužnijim artiklima, več da i on korisno za, svoje domačin- 
stvo učestvuje u 'trgovini po vezanim cijenama sa svim svojim 
proizvodima i tako poboljša svoje životne uslove. Uredbom je 
dato ovlaščenje mmistarstvima trgovine i snabdjevanja narod
nih republika da odreduju ne samo artikle več i cijene koje su 
povoljnije za sitnog seljaka od cijena odredenih za ostale 
poljoprivredne artikle. Da je ovim pružena fiaktička i znatna 
pomoč, pokazuje, na primjer, kontrahiranje mdustriskog bilja 
u Makedoniji, u koju je svrhu predvideno pola milijarde dinara 
i ista vrijednost industriske robe. Za kupovinu poljoprivrednih 
proizvoda od sitnih seljačkih gazdinstava predvideno je indu
striske robe po nižim jedinstvenim cijenama zasada u vrijed
nosti od 1 milijarde dinara. Ova političko-socijalna mjera po- 
tvrduje duboko narodni karakter narodne vlasti i naše revo
lucije, te bez štete za bilo1 koji dio radnog naroda povezuje i 
cementira savez cjelokupnog radnog seljaštva i radnika kroz 
zajedničke ekonomske i političke interese. Svim ovim mjerama 
narodne vlasti na ekonomskoj bazi niste uslove za špekulaciju 
a sitnosopstvenička proizvodnja uspješno se vezuje sa socija- 
lističkom indusitrij'Otn i tako se več u prvim godinama prelaza 
našega društva u socijalizam stvaraju uslovi korjenite likvi
dacije kapitalizma na selu i suzbijaju pokušaji njegovog oživ- 
ljava.nja.

Ovi značajni uspjesi često nisu dovoljno istaknu-ti u našoj 
propagandi, koja očito zaostaje na mobilisanju narodnih masa 
na ovim uspjesima. To je težak, dapače se može reči, štetan 
nedostatak, koji, ako ništa drugo, omogučje neprijateljskim 
elementima da umanje značaj ovih uspjeha i da skreču pažnju 
narodnih masa u pravcu dezorijentacije, kapitulantstva pred 
teškočama itd.

Positignuti uspjesi nikako ne treba da nam odvrate pažnju 
od oštrog sagledanja niza teškoča s kojima se dnevno borimo. 
Još postoji nedostatak kod sna.bdijevanja u nekim industriskim



■artiklima, a naročito namirnicama. Te teškoče potiču iz opčeg 
siromaštva radnih masa u staroj kapitalističkoj Jugoslaviji, koje 
su nastale ogromnom pljiačkom od strane domačih kapitalista 
i njihovih inostranih gazda, a koja se pojačala pljačkom i 
razaranjem okupatora. Usprkos tome što je induistriska p ro 
dukcija rofoe prevazišla predratnu, a produkcija poljoprivrednih 
proizvoda uglavnom dositigla predratnu, — našit radni ljudi 
osječaju još relativnu oskudicu zbog toga, što se kupovna 
snaga širokih narodnih masa stalno povečava, što se stalno 
podiže životni standard i rastu potrebe oskubodenih narodnih 
masa. Več danas je, medutim, ostvaren veči životm standard 
nego što ga je radni čovek imao u staroj Jugoslaviji. Mi sa 
sigurnošču vidimo dalje poboljšanje životnog standarda radnih 
ljudi usprkos tom što sopstvenim snagama, uz izvjesno odri- 
canje, gradimo Petogodišnji plan, jer kroz njegovo orsvarenje 
podiže se i sve če se više podizati blagostanje naših trudbenika.

Z*ato, imajuči u vidu sve ovo, kako napredak, tako  i te 
škoče, nemaju pravo oni pojedinci koji stalno kukaju i ne vide 
i neče da vide naše uspjehe, svakodnevno podizanje životnog 
standarda, sve veči promet robe i preobražaj naše zemlje.

Ako sada rezimiramo i naročito u perspektivi sagledamo 
ulogu i zadače naše trgovine i njene socijalističke funkcije u 
okviru cjelokupne naše privrede, razumječemoi od kolikog su 
političkog značaja njeni zadaci na poboljšanju snabdijevanja 
stanovništva i udjela u izvršenju zadataka našeg Petogodišnjeg 
plana.

Ovaj novi, revolucionarni zaokret naše trgovine na rješa- 
vanju osnovnih pitanja snabdijevanja naroda i cirkulacije robe 
postavlja u svoj svojoj oštrini pitanje organizacije trgovine, 
novih organizacionih formi, metoda rada i rukovodenja. 
Osnovni preduvjet za uspjeh ovog sistema jest, da se cjelo- 
kupni trgovački aparat preorijentira na 'Operativni način poslo
vanja, na trgovanje zdravo u socijalističkom smislu riječi, jer 
sistem trgovine po vezanim cijenama i perspektive njenog 
daljeg razvoja zahtijevaju napuštanje administrativnog i šiablon- 
sko-birokratskog rada, a postavlja težišite na trgovanje. To 
znači da novi sistem trgovine nameče našem aparatu, počev od 
ministarstva do mjesne prodavnice, inicijativu, snalažljivost, 
brzinu, praktičnost, operativnost u r.adu, osjetljivost za potrebe 
naroda i na sve smetnje koje koče cirkulaciju robe.

Za kratko vrijeme od prelaska na novi sistem postignuti 
su u tom pogledu vidljivi uspjesi. Prije godinu dana u sreskim 
narodnim odborima trgovina je bila samo jedan mali otsjek u



povjereništvu za privredu, povjeren vrlo često sitarim činovni- 
cima ili starim trgovcima. Medutim, danas u večini sre z ova po
st oj e povjereništva za trgovinu i ova pitanja (snabdijevanje i 
kupovanje poljoprivrednih proizvoda) sve više spadaju medu 
najvažnija pitanja naše narodne vlasti u srezu, Prije godinu 
dana naš trgovački aparat pretstavlja,la su glomazna republička 
preduzeča, često udaljena od seljaka-proizvodača i potrošača, 
a priv.aitni trgovci su u znatnoj mjerii u tom prometu robe uče- 
stvovali i vrlo često špektulisali na račun naroda. Danas se 
trgovačka mreža gradskih i sreskih odbora, ia pogotovo zemljo- 
radničke zadruge, veoma brzo podigla i naročiito se kroz za
datke trgovine po vezanim cijenama brzo osposobljava da obe- 
zbijedi snabdijevanje radnog naroda. Na taj način, aktivizaeijom 
i inicijativom narodnih vlasti u srezu, naša mreža približila se 
seljaku-proizvodaču i potrošaču i na putu je da u potpunosti 
zadovolji zahtjevima i potrebama naroda i eliminiše špekula- 
ciju. Tome su doprinijeli znaitno i napori koje su učinili viši 
organi trgovine i zadružnih foruma, koji su svojom pornoču 
sreskim organima omogučili ove rezultate.

Bilo je i još ima nedostataka i smetnji da naša trgovina 
u potpunosti zadovolji svojim zadacima. Veliki dio tih nedosta
taka izvire iz činjenice da se neki organi, počevši od minisitar- 
stva trgovine, često u svom poslovanju rukovode administrativ
nim shvačanjem, lapstraktnim planiranjem ii shvačanjem da je 
trgovina samo distribucija. Još se ponegdje rukovodi okružni- 
cama i raspisima bez neposrednog uvida stanja i mogučnosti na 
terenu, bez prave neposredne organizaciono-stručne i tehničke 
pomoči trgovačkoj mreži. Iskustva iz dosadašnje primjene novog 
sistema to  dokazuju. To u prvom redu vrijedi za objašnjavanje 
sistema, kako samom aparatu, tako i potrošačima i proizvoda- 
čima. Ma kako da je agitacija bila široko primjenjena, ona je 
poslije početne intenzivnosti popustila i nije prišla konkretnom 
političkom objašnjavanju prednosti novog sistema i perspek
tiva koje se njime otvaraju, a često se nisu dovoljno objasnili 
ni sami tehnički propisi trgovanja. Masovne organizacije, Na
rodni front i sindikaiti treba da se najintenzivnije aktiviraju na 
propagiranju i objašnjavanju novog sistema i da ta agitacija 
bude trajan, konkretno-politički zadatak tih organizacija.

Dalje, povjereništva (trgovine u srezovima i sreski zadružni 
savezi u nekim krajevima nedovoljno su koncentrirali težište~ 
svojih organizacionih priprema, rada i pomoči u mjesnim zadru
gama, koje su osnovne trgovačke jedinice trgovine po vezanim 
cijenama. Rukovodeči se još uvijek starim, grosističkim, a pa-



negdje i profiterskim shvačanjima, neki zadružni savezi su pre- 
dugo zadržavali industrisku robu u srezu, nastoječi da je nepo
sredno p roda ju  proizvodačima, p,a* i onda kad nema potrebe 
da se prodaje u sreskoj prodavnici. Nadalje, nedovoljno su 'anga
žirali mjesne zadruge za organizaciju sastanaka zadrugara po 
pitanjima trgovine, po vezanim cijenama, ispitivanja njihovih 
potreba, narudžbi robe, a što je negdje imailo za posljedicu da 
u te zadruge nije stigla sva roba, ili ne ona koja je odgovarala 
zadrugarima-proizvodačima itd. Zatim, neki sreskt zadružni 
savezi nisu shvatili da se treba okrenuti mjesnim zadrugama, 
da ispituju njihove teškoče, smetnje i mogučnosti zai maksi
malno kupovanje poljoprivrednih proizvoda i nabavku i p ro 
daju industriske robe; da 'angažiraju i aktiviraju rukovodstva 
mjesnih zadruga i mjesnih odbora za izvršenje ovih zadataka; 
da ispitaju kadrovske mogučnosti pojedinih zadruga i isključe 
jiz rukovodsitva zadruga pojedine špekulantske elemente, koji 
svojim pasivnim, a ponegdje i saboterskim stavom sprečavaju u 
večem obimu zamah trgovine po vezanim cijenama na selu. 
Takoder, rukovodstva trgovine po srezovima nisu svuda uklo
nila nezdravi antagonizam izmedu državne i zadružne t rg o 
vačke mreže u vezi' sa primjenom novog sisitema, ni uočila da 
su ovakve pojave dokaz političkog i ekonomskog neshvačanj.a 
uloge oba sektora i čitavog sistema, i da te pojave itreba ener
gično suzbijati. Ima, takoder, i pojava da se ne posvečuje do- 
voljna pažnja čuvanju fondova robe kupljenih poljoprivrednih 
proizvoda i obezbijedenog snabdijevanja i da pojedinci podležu 
uskim lokalnim gledištima, te nezakonito raspojažu 'takvo-m 
robom. To znači nezakonito oduzimait'i potrošačima obezbije- 
dene količine i takav rad negdje može da postane zločin. Ko
načno, nije uspoetavljena svugdje trajna i principijelna veza 
izmedu viših i nižih organa trgovine po važnijim pitanjima i 
zadacima trgovine po vezanim cijenama i snabdijevanja.

Sve ove pojave koje najčešče pretstavljaju ostatke starog 
shvačanja o karakteru 'trgovine i uvriježene navike kancelairi- 
skog trgovanja, treba čim prije otkloniti. Nove organizacione 
forme i metode rada treba da budu na Uniji protušpekulantskog, 
protubirokratskog, socijalističkog načina trgovanja. U korak 
sa opčim zadacima trgovine danas se postavljaju ovi organiza- 
cioni zadaci:

Prvo, pogrebno je u prvom redu organizaciono saobrazi'ti 
rad saveznog :i republičkih ministarstava trgovine i snabdije- 
vainja, te zemaljskih zadružnih saveza, plansko-operativnom 
radu, dodiru sa stvarnošču i potrebama ljudi, upoznavanjem



teškoča, uspjeha i potreba terena, te pomoči nižim organizaci
jam a u radu, a boriti se protiv raspisniokog planiranja putem 
raspisa, koje životna pitanja naših radnih masa dovodi do biro
kratskih apsurda.

Dosadašnje rukovodstvo, baš na liniji tog operativnog ru- 
kovodenja, dodiira sa stvarnošču, nije bilo dovoljno izraženo. 
U tom pravcu potrebno je da se rukovodeči organi trgovine 
orijentišu na prouoavanje i ocjenjivanje stvarnog stanja i zada- 
taka, te da na temelju toga postavljaju zadatke svojim organi
zacijama. Zato treba da ostvare usku, čestu i principijelnu sa- 
radnju sa sreskim narodnim odborima, a u prvom redu s povje- 
renicima trgovine, kojima treba da dadu smjernice zai rad, za- 
daitke za krači vremenski period, da kontroliraju izvršenje tih 
zadataka, da ih upučuju u metode rada itd. Zasada, još u po- 
četku primjene ovog siistema, potrebno je da ministarstva t rg o 
vine j snabdijevanja narodnih republika za na j važni j a pitanja 
organizuju operativne grupe, koje bi imale zadatak da pomognu 
osnovnim organizacijama da uklone svoje nedostaitke i da ih 
pouče u osnovnim pitanjima organizacije i metoda rada, kako 
bi one u daljem toku poslovanja što samostalnije i praivilnije 
mogle da sagledaju i rješavaju svoje najvažnije zadatke. Ali, 
potrebno je i da u okviru svoje pomoči prihvate, razviju i orgar 
nizuju onu stvairalačku iniciijativu, koja se več osječa u našim 
osnovnim organizacijama, koja daje neposredno rješenje za sva 
pitanja trgovine i snabdijevanja kako se ona pojavljuju. Zato 
treba odbaiciti ignorantski stav i zabludu da povjerenici ii ostali 
ljudi u trgovačkoj mreži ne znaju da riješe mnoga i mnoga pi
tanja, a koja viša rukovodstva — pa i ministarstva — u dosta 
slučajeva ne znaju da« riješe zbog udaljenosti od terena i pomanj
kanja žive veze s njima. To znači potcjenjivanje snaga našeg 
kadra, što treba brzo da ispravljamo.

Drugo, težište sprovodenja novog sistema trgovine odvija 
se, živi i razvija dolje, u narodu, u rješavanju potreba ljudi, što 
sve diktira ti sama raznovrsnost oblika rada i organizacije, koja 
treba da bude sposobna da sve to obuhvati. I tako je u okviru 
sreza, pitanje trgovine, pitanje daljeg jačanja i organizacija na
rodne vlasti, koja se brine za narod i riješava njegova pitanja. 
Zato se jedan od prvih zadataka pred organe trgovine postavlja 
organiizaiciono učvrščenje povjereništava trgovine u srezu i 
gradu, koja treba da budu osnovne, odgovorne i rukovodeče 
jedinice narodne vlasti na sektoru trgovine. Povjerenik t rg o 
vine u srezu i gradu uz pomoč i podršku svog izvršnog odbora 
treba da postane faktički rukovodilac i organizator trgovine



na svom području i da osdgura sprovodenje polifičke linije i 
mjera on ako kako ih postavlja naše državno i političko ruko
vodstvo. Da bi on mogao biti takav rukovOdilac, on treba da 
ostvari najužu saradnju i' da stvarno rukovodi ostalim organima 
trgovine u srezu, kao što su sreski zadružni savez ii rukovodstva 
državnih i zadružnih preduzeča. U svom radu povjerenik 'trgo
vine treba da eliminiše često sitna prakticistička pitanja iza 
kojiih se koji puta krije i oportunizam, kao što su to  pokazala 
dosadašnja iskustva, gdje je »stručni«, često špekulantski kadar 
u aparatu nametao nevjericu u novi sistem i ometao brzo spro
vodenje mjera u trgovini po vezanim cijenama. Ukoliko povje
renik trgovine bude održavao po principijelnim pitanjima i za
dacima trgovine stalnu vezu sa svojim ministarstvom i ruko- 
vodečim aktivom trgovine u srezu, on če uspjeti da težište svog 
rada i trgovačkog aparata postavi na izvršenje glavnih zada
taka i riješavanje životnih potreba naroda svog područja. U tom 
radu on treba da ima punu pomoč i savjet svog ministra t rg o 
vine i snabdijevanja narodne republike. Več na temelju ovoga 
jasno je da je u pitanje trgovine uključeno pitanje kadra, to 
jest političkih i stručnih radnih kvaliteta ljudi kojima povjere
nik rukovodi i jasno je da se danas u prvom redu postavlja pi
tanje ko može i kakav čovjek biti povjerenik trgovine i< snabdi
jevanja.

Treče, u provođenju novih zadataka trgovine svi organi 
trgovine ii trgovački aparat treba da se prožmu osječajem za 
radnog čovjeka, za njegove potrebe i želje i da im to bude po
razna tačka i stil rada u riješavanju svih pitanja i zadataka koje 
pred organe trgovine postavljaju PetOgodišnji plan i direktive 
državnog rukovodstva.

Novi sistem trgovine, sa svom svojom problematikom, sta
njem, organizacijom i perspektivama razvoja u okviru cijele 
naše privrede, postavlja pred sve organizacije naše trgovine, 
medu ostalim, i ove neposredne zadatke:

Prvo: osposobljenje i proširenje zadružne trgovačke mreže 
za izvršenje zadataka trgovine po vezanim cijenama, za pri- 
manje i prodaju sve većih količina jedne i druge robe. Broj 
seoskih zemljoradničkih zadruga iznosio je krajem 1947 godine 
6.430 zadruga. Promet koji če zadruge ostvari vati u trgovini 
po vezanim cijenama zahtjevače, prema našim procjenama, po
večanje prodavnica od 12.400 koncem 1947 godine na 16.000 
u toku 1948 godine. Dalje, to osposobljavanje mora da ide i 
u pravcu kvaliteta trgovanja, brzog i kulturnog usluživanja po- 
trošača i prodzvodača, čvrsto povezivanje zadružnih masa sa



svojom zadrugom j njihovim punim uvodenjem u r»ad njihove 
zadruge. U osiguranju dovoljnih skladišnih prostorija, proda- 
vaonica, u evidenciji prometa robe, st var an ju zdravih kadrova, 
uloga sreskih zadružnih saveza je velika; i oni moraju svoju 
vlastitu organizaciju orijentirati na to da večina najboljih ljudi 
iz zadružnih saveza bude pomoč i inštruktor mjesnim zadru
gama, Sreski zadružni savezii u saradnji sa mjesnim odborima 
i kolektivom zadrugara moraju poraditi da trgovinom po ve
zanim cijenama i sve večim prometom robe, več u ittoku ove 
godine, zadruge i zadružni domovi poetanu centri privrednog 
i političkog života zadružnih masa na selu.

Drugo: osposobljavanje državne trgovačke mreže, kako po 
liniji obezbijedenog snabdijevanja, tako i po ldniji prodaje i ku- 
povine artikaJa slobodne prodaje i saradnje sa zadružnom mre- 
žom u pogledu prihvata, transporta i prodaje kupljenih poljo
privrednih proizvoda. Uska saradnja državne distributivne i 
otkupne mreže, pod’ rukovodstvom povjerenika i uprave za 
otkup, te sreskog zadružnog saveza, treba da bude onaj r u k o  
vodeči centar koji če regulirati i uskladiti pravilan i brz krvo- 
tok cjelokupnog prometa robe. Tu se, medu ostalim, postav
ljaju pitanja: redovne evidencije o prometu robe, o obezbje- 
denju skladišta, depoa, organizacije prihvata i transporta robe, 
čuvanja fondova robe, medusobnim odnosima i ispomoči u ka
ri rovi m a itd.

Pitanje evidencije prometa robe jedno je od vanredno 
važnih pitanjas, te mu se kao takvom mora posvetiti puna 
pažnja. Evidencija nam mora dnevno uka,zivati na rezultate u 
radu, na sve dobre pojave i slabosti; preko nje se mora brzo> i 
operativno rukovoditi dopremom industriske robe u trgovačku 
mrežu, kao  i kupovinom i raspodjeiom poljoprivrednih artikala.

Dalji zadatak koji se u uslovima povečane proizvodnje i 
zadovoljenja potreba radnih masa nameče, jeste organizacija 
službe ispitivanja potreba, ukusa, te razvijanja ukusa potrošača, 
vodenja računa o tome da se ne nabavlja ili drži u skladištima 
nekurentna roba, da se vodi briga o kvalitetu ii asortimanu robe. 
U tom praivcu i industrija robe široke potrošnje treba svoju 
proizvodnju da prilagodi potrebama potrošača i da ostvari 
najužu saradnju sa organima trgovine na uskladenju proiz
vodnje razvijenom ukusu i povečanim potrebama sve šireg 
kruga potrošača.

Treče: več danas je porastao, a u perspektivii bliske buduč- 
nosti još više če porasti, volumen robe ne samo za vezane cijene, 
več i robe za slobodnu prodaju, i najraznovrsnijih artikala



dnevne potrošnje iz najrazličitijih izvora, pa i iz lokalne proiz
vodnje j zanatstvau Ukupan promet robe na malo, prema nepot- 
punim podacima, od  oslobodenja do početka 1948 godine, 
rastao je ovako: ako promet u 1945 godini naznačimo indek
som 100, onda je u 1946 godini promet iznosio 172, a u 1947 
godini 248,6, pri čemu je promet državne i zadružne mreže po
večan za nekoliko desetina puta. Povečanje prometa robe u 
odnosu na 1947 godinu planirano je za preko 30%, a kod nekih 
artikala to povečanje, u odnosu na ranije godine, več je u t rg o 
vini na selu povečano za 100%. To vredi osobito za metalnu 
robu, cement, sfcaklo, poljoprivredni alat itd.

Činjenica je da su naše prodavaone, a naročito u manjim 
mjestima i selima, oskudjevale u najobičnijim predmetima robe 
široke potrošnje, a koje je, medutim, bilo u večim mjestima 
kod privatnih trgovaca ii raznih špekulanata. Porast  prometa 
robe zahtjeva da organi trgovine organizuju širenje državne 
trgovačke mreže i za ovu robu i da se svojim prodavaonama 
približe manjim centrima u srezovima^ kako bi najširi slojevd 
seljačkih radnih masa mogli lako, jevtino i brzo doči do ove 
robe, koja, zahvaljujuči našim povečanim mogučnostiima, može 
da se pruži pofrošačima. Krajem 1947 imali smo iz 84 grada 
FNRJ oko 240 gradskih preduzeča, čiji broj, s obzirom na po
rast prometa, treba povečati. Sreska trgovačka preduzeča, kojih 
je 1947 godine bilo oko 324, treba da prošire svoje prodavaone 
i na manje centre u srezu  Ovo če iziskivati takoder potrebu 
organizacije obavještavanja, kataloga^ agenturne državne službe 
koja če državnim prodavaonama i zadrugama davati obavje- 
štenja i informacije i pružati mogučnosti da nabavljaju potrebnu 
robu. Prema tome, sam naš razvitak nužno traži likvidiranje več 
danas beskorisnog ii nepotrebnog učešča večeg dijela privatnog 
sektora u našoj trgovini. Jer, organizacija naše trgovine, težnje 
i odnos prema narodu, kao i naš put u socijalizam suprotni su 
profiterskim i špekulantskim tendencijama privatnog sektora, 
oije špekulantske, eksploatatorske tendencije postaju sve izrazi- 
tije što se više bliži kraju opravda.nost njihovog postlojanja.

Četvrto: važan zadatak, uporedo sa dosada navedenim, jeste 
i pitanje jačanja, brojnog i kvalitetnog, kadrova u našoj t rg o 
vini, uvodenjem u naš aparat novih mladih ljudi putem kvali
tetnih trgovačkdh kurseva, onih koji če biti nosioci zdravih soci- 
jalističkih shvatanja o ulozi trgovine u našoj narodnoj državi. 
U cilju takvog vaspitanja naših kadrova u trgovini djeluje več 
oko 216 tromjesečnih kurseva sa oko 21.000 kursista. S tim pi
tanjem usko je povezana, i borba protiv ostataka profiiterskih



i špekulantskih, a ponegdje i neprijateljskih elemenata u našem 
aparatu, kao i privatnoj trgovini, koji sa svakim novim vidom 
naše trgovine i snabdijevanja pronalaze i nove mogučnosti za 
svoj štetočinski i protunarodni posao.

Zato nema nikakvog opravdanja odupiranju nekih zadruga 
i državnih preduzeča da prihvate nove kadrove i zato takvim 
tendencijama sreskj narodni odbori treba energično da se 
odupru, videči u tome ostatak starog i štetnog shvatanja. Ne 
samo to, več i neshvatanja da sam razvoj naše trgovine traži 
nove ljude. '

Ova pitanja nameču i postavljanje odnosa prema ulozi pri
vatnog trgovačkog sektora i pojava špekulacije na području 
trgovine. U prvoj fazi naše trgovdne i snabdijevanja sve naše 
organizacije i organi kontrole pokazali su veliku budnost i 
aktivnost da administrativnim mjerama i raskrinkavanjem špe- 
kulanata suzbiju špekulantsko-profiterske mahinacije u privat- 
nom trgovačkom sektoru. U to vrijeme privatni sektor imao je 
85% trgovačkog prometa robe i to robe koja se večim dijelom 
i nalazila u rukama privatnog sektora. Jasno je da su bile brojne 
tendencije i sitvarne mogučnosti da privatni sektor pokuša one- 
moguoiti sve mjere narodne vlasti da osigura snabdijevanje 
stanovništva i suzbije kapitalističku stihiju u trgovini i snabdi
jevanju.

Danas, u fazi ogromne prevage stoic i j a 1 i st ičke trgovine, kada 
se ne samo povečala i kvalitativno poboljšala naša državna i 
zadružna mreža, več i kada skoro sav povečani promet robe 
široke potrošnje izvire iz državnog sektora i cirkuMra kroz 
državnu i zadružnu mrežu, veči dio naših organa trgovine i 
kontrole uljuljkao se tom činjencom, smatrajuči da je time pre
stala i svaka špekulantska djelatnost. Prije svega, smetnula se 
s uma činjenica da povečani promet zahtjeva da se u potpunom 
obuhvatanju robe državnom i zadružnom mrežom isključi, gdje 
god za to postoji mogučnost, privatni sektor, odnosno da se 
otvaranjem državnih i zadružnih prodavaonica stvore moguč
nosti za takvo isključenje. Za to govori i to da privatna trgo- 
vačka mreža zbog ogromnog jačanja socijalistiičke proizvodnje 
i trgovačkog aparata ne pretstavlja više ekonomski faktor i da 
praktično postaje u osnovi nepotrebna. S druge strane, izgubilo 
se iz vida i to da baš zbog ove svoje beskorisnosti i uskih okvira 
u kojima se ona sada kreče, privatna trgovina nužno postaje sve 
više špekulantska i u suštini protivna socijalistiičkoj strukturi 
naše trgovine. Zato ona najčešče danas ima vid protuplanske, 
profiterske, dakle, protusocijalističke^ trgovine. To jednako vri-



jedi za špekulantske oblike privatne trgovine na selu kao i u 
gradu. Sadašnji vidovi špekulacije to  jasno pokazuju.

Na selu imamo raširenu pojavu ilegalnih prekupaca, naro
čito stoke. Pod maskom kupovanja radne i priplodne stoke za 
vlastite potrebe, vršljaju po sajmovima razni špekulanti, nabi- 
jaju oijene, mešetare, prebacuju stoku i druge artikle oak i iz 
jedne republike u drugu. U okviru ovakve špekulacije razvio se 
posebni tip seoskog špekulanta iz neproduktivnih slojeva sela, 
to  jest ostataka seoske buržoazije, koja, gubeči mogučnost 
svog ranijeg legalnog rada, danas pod krinkom proizvodača, 
ilegalno, šteitočinski traži šupljinu, izigrava naše propise, kupuje 
poljoprivredne proizvode, stvara zalihe u cilju špekulacije itd. 
Pod vidom seoskih gostiona, stvaraju se centri crne berze i ne- 
prijateljske propagande. Te štetočinske elemente treba ener
gično otkrivati, otkloniti i onemogučavati. Narodne mase si
gurno če pomoči našim narodnim vlastima da se ovakvoj pro- 
tunarodnoj raboti brzo stane na put. U tom smislu doneta je 
ovih dana i naredba, koja je u svojoj osnovi uperena na spre- 
čaivanje rada ovim špekulantskim elementima. Ovakvih eleme
nata ima još i u državnoj i u zadružnoj mreži; oni su najčešče 
povezani izmedu sebe, često imaju zajedničke p oslove i korist'e 
svoj položaj i u državnim preduzečima i u zadrugama itd.

Ako bi danas htjeli analizirati učešče privatne trgovine u 
prometu na malo prema broju registrovanih firmi (ili stvarnom 
postojanju, mogli bi doči do pogrešnih zaključaka da ovakve 
privatne radnje imaju veči promet nego što ustvari jeste. Medu
tim, i u ovakvim dučanima ima veoma malo robe koja se legalno 
prodaje. Zamaskirani špekulanti drže firmu zbog toga  da pri- 
kriju svoj ilegalan rad koji se vrlo često sastoji u prodaji naj- 
raznovrsnije robe iz zaliha ili kupljenih na crnoj berzi po- veoma 
visokim cijenama, u trgovini stranim valutama, u najraznovrsni- 
jim oblicima posredništva, u prodaji robe nabavljene iz sumnji- 
vih izvora i predavanju patvorina, za održavanje švercerskih 
veza i upučivanja na druge adrese, gdje se sumnjiva roba može 
dobiti itd. Velik je propust da se nisu več dosada preduzele mjere 
da se onemoguči rad ovim štetočinskim elementima.

Zaifo se pred organe naše trgovinske inšpekcije postavlja 
odgovoran zadatak da, u saradnjti sa organima opče kontrole, 
javnog tužioštva i organa unutrašnjih poslova itd. pooštre 
budnost, pojačaju aktivnost u otkrivanju opisanih i svih drugih 
vidova špekulacije u privatnoj trgovini. Ne manja njihova bud
nost treba da bude i u otkrivanju špekulantsko-štetočinskih ele
menta i u državnoj i u zadružnoj trgovačkoj mreži. Povjerenici



trgovine i narodni odbori moraju u oba pravca pružiti punu 
podršku svojim organima inšpekcije i za zadatke inšpekcije 
pokazati više shvatanja nego što je to dosada ponegdje bilo.

Svi ovi zadaci treba da budu predmet razmaitranja, studi- 
ranja i preduzimanja organizacionih mjera za njihovo sprovo- 
denje u cjelokupnom našem resoru. Ti su zadaci zajedničk ii u 
saveznom ministarstvu i u republičkim ministarstvima trgovine, 
jednako tako i povjereništvima trgovine u srezu i po'sljednjoj 
mjesnoj prodavaond. U njihovom rješavanju svi ovi odgovorni 
organi treba da sudjeluju, svaki na svoj način, svim sredstvima
i mogučnostima. Ovo j edinstveno rješavanje osnovnih pitanja 
naše trgovine i snabdijevanja, a to znači životnih pitanja radnog 
naroda i naše privrede, treba da prožima sve, odozgo nadolje i 
obratno.

Kao što smo naprijed rekli, ovaj metod rada zahtijeva jedin- 
stvenu i usku povezanost svih organa odozgo prema dolje i 
obratno, a u prvom redu povezanost ministra sa povjerenikom 
trgovine i ovoga sa rukovodiocimai trgovačkog «aparata u srezu. 
Ovim načinom rada postiči če se ne samo jedinstvenost misli, 
pogleda i načina rješavanja zadataka, več če se ostvari ti i princi- 
pijelnost, operativnost, a i pokretnost, te brzinai u rješavanju 
tih zadataka (i uklanjanju svih smefnji koje se ispriječe na putu 
provodenja novog sistema trgovine.

Pred ovakvim zadacima stoji naša trgovina u drugoj go 
dini Petogodišnjeg plana. Ispunjavajuči ove zadatke i trgujuči 
bez špekulacje, bez profiterstva, bez aljkavosti, sa jedinim ci
ljem da izvrši onu ulogu koju trgovina u narodnoj državi treba 
da ima, naša če trgovina, uporedo sa uspjesima cjelokupne 
naše privrede, koje uslovljavaju i njen veliki zamah i ulogu, sa 
svoje strane ubrzati i d op rini jeti izvršenju Petogodišnjeg plana 
li ostvarenju socijalizma u našoj zemlji.

Na kraju, ne treba naročito obrazlagati onu usku poveza
nost trgovine sa opčim razvitkom naše privrede, kako je ona 
izražena u ovom prijedlogu budžeta. Medusobno zavisnost i 
uspjeh su ooiti i zato vas molim da prihvatite prijedlog ovog 
budžeta. (Aplauz).

Pretsedavajuči: Današnju zajedničku sednicu zaključujem 
a na.rednu odredujem za sutra, 24 aprila, u 9,30 časova.

(Sednica je zaključena u 20,40 časova).





ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Друга седница

(24 априла 1948)

Почетак у 9,415 чаоова.

Претоедавао Претседник Већа народа Јосип Видмар.
Претседавајући: Отварам другу заједничку седниду V 

редовног заседања' Народне скупштине ФНРЈ. Зашисник да- 
наижБе седнице водиће секретар Behiai народа Јоза Миливо- 
јевић. Молим друга секретара да прочита залисник прошле 
седнице.

Секретар Јоза Миливојевић (HP Хрватска) чита записник 
прве заједничке седнице од 24 априла 1948 године.

Претседавајући: Има» ли примедаба на прочитани за- 
писник? (HeMiai). Пошто примедаба нема, записник се оверава.

Прелазимо Hia дневни ред: продужење општег претреса 
Предлог,а општедржавног буџета за 1948 годицу. Има1 реч 
Миниспар спољне трповине Милентије Поповић.

Министар спољне трговине инж. Милентије Поповић
(Изборни срез власотиначки, HP Србија): Другови народни 
посланици, у протеклој 1947 години наша) je земља постигла 
врло озбиљне резултате и на сетстору спољне трговине. 
Крупни успеси које смо постигли у првој години извршења 
привредног Титовог Петогодишњег .плаиа нису могли a да 
се не одразе и на сектору спољне трговине, & исто тако они 
не би бил и ии постигнути без одповарајућих кр(у1пних успеха 
у спољној трговини. Истовоемено, 1947 година и.ма поеебан 
зкачај у нађиој спољној трговини, у њеном развитку и зау- 
зимању онога места које io « a  стварно мора! да има у  склопу



свих грана наше привреде. У чему су успеси наше спољне 
трговине у 1947 години?

1) Успели смо да извршимо врло зни)чајан извоз >произ- 
вода из наше земље, толико колико je било шотребно за* 
извршење увоза, довољног за обезбеђење маше производње 
и инвестиционе изградње и 3.21 обезбеђење темпа развитка 
наше привреде у првој години Петогодишњег плана.

2) Позмагга je чињениц.а! да наша< земља спада у ред 
оних које су највише разорене у  oboim parry и чија je пр:и- 
вреда највише страдала од ратних пустошења1. Као резултат 
тога! наша! je земља из>а рата била практично неспособна за 
извоз производа. За врло кратко време успели смо да на 
основ|у| сопствене производње раз-вијемо широку спољну 
трговину, н;а таквом нивоу који je довољан да обезбеди п р о  
дукдију и инвестициону изградњу кроз Петогодишњи шгам, 
и то без кредита и з)а1јмова, »ai бази избалансираног извоза 
и увоза, изузев дугорочног кредитног инвестиционог уго- 
вора који смо склопили са Соејетским Савезом. Другим ре- 
чима, успели смо да својим сопственим снагама и напорима 
обезбедимо себи све што je потребно за изградшу! наше 
земље, да) све одмах платимо својим сопственим продуктим«, 
најчешће врло драгоценим.

Тиме смо ми стали н,а чврсто тло у размени добара са 
држав-ам»а) са којим.а вршимо размену, обезбедили себи даље 
проширење ра'змене и добијање производа, потребних нашој 
земљи.

Наша спол>но-трговинска пшитика je саставни део и 
потчињена je општој при<вредној 'политици наше Владе у 
Петогодишњем плану. Према томе, и за спољну трговину 
вреди основни принцип иашег Петогодишњег плана: ликви- 
дасција емономске и техничке заосталости и економско оса- 
мостаљење наше земље. Ова се политика у спољној тргр- 
вини огледа конкретно у  структури увоза и извоза, |yi томе 
шта! се увози и шта се извози.

ПознатаЈ je чињеница да заостале земље извозе претежно 
сировине, iat увозе потрошва добра, док економски развијене 
земље раде обратно. To je економски закон који про<изилази 
из економске позиције з^остале земље према развијеној. 
Изменити тај однос значи борити се за брзу економску 
изградњу земље. Спољна трговина je н-а; своме сектору 
успешно извршавала те задатке.



To ce нарочито види y нашем увозју, где смо успели да 
постигнемо озбиљне успехе iy промени структуре нашег увоза 
премза ‘Предратној.

Завиоан, чак полуколонијалан положај бивше Југосла- 
вије и ненародиа политика њених владајућих кругова огле- 
дају се и у њеној спољно-трговинској политици, нарочито у 
iyiBiosy. У периоду од 1925 до 1939 године у увозу старе Југо- 
славије учествовали су готови производи са 57,5%, сиро- 
вине и полуфабрикати потребни за рад домаће индустрије 
са свега 35%. Ако из групе готових производа изузмемо« Miai- 
шине, електро-технички уређај и превозна средства, tioi јест, 
инвестициона добра iy ширем смислу речи, која су у н;аве- 
деном петнаестогодиигњем периоду |>1чествовала са свега 9,4 
милијарди дин.ара, произилази да je учешће готових прои- 
звода 3ia непосредну ‘потрошњу у целокупном увозу износило 
42,5%, док je увоз машина, уређаја и превозних средстава 
у истом периоду износио свепа 10%. Овај однос речито го- 
вори да je то била ненародна лолитика задрж)а1вања развитма 
индјустрије у 'нашој земљи, политика која je ишла з а  тим да 
стално држи нашу земљу у зависном положају према кр|у'пним 
калиталистичким земљама. Истовремено, таква je  полититеа 
била диктирана од стране тих крупних капитшистичких зе- 
маља, јер je она омогућшала беоомучну експлоатацију наших 
народа) при чему су један део профита згртали 51 своје џе- 
пове и домаћи капиталмсти.

У новој Федеративној Народној Републици Југославији, 
захваљиујући правилној политици иаше Владе и напорима 
људи који су извршавали зидатке, успели смо да озбиљно 
изменимо структуру јувоза. Таако je у 1947 години, у цело- 
купном годишњем увозу, увоз сировина и средстава потреб- 
них нашој производњи износио 57,8%, увоз средстава за 
капиталну 'изградњу 19,4%, увоз индустриске и др|уге опреме 
14,9%, или, другим речима!, увоз инвестиционих доба!ра у 
ширем смислу речи 34,3%, док je увоз готове -потрошне 
робе износио само 7,9%. Уколико je било увоза готове по- 
трошне робе, он се ограничио на неке продукте специјалне 
намене 'или je пак увожено оно што je билкз) шужно да би се 
задовољиле потребе широких слојева народа и изравнао 
бил1Шс куповне сн.аге између индустрије и села, дакле оно 
што je еконкжсжи у датој ситуацији било нужно и корисно.

Горњи бројеви и проценти речито говоре о промењеној 
структури машег увоза и о успесима постигнутим на том 
пољдо.

8 Ст. белешкв V р. з. 113



Ha сектору извоза промене нису могле бити тако зна- 
чајне због тога што оне зависе, пре свега, од Tor.ai у коликој 
je мери измењена! и сама структура наше производње, то 
јест, у коликој je  мери наша земља постала» развијеиа) мнду- 
стриска; земља.

У целокупном нашем извтеу у 1947 г о д и н и  учествујју, по- 
једини сектори са: пољопривредно-прехранбени 34,4%,
сточни 5,9%, дрвни 21,6%, индустриски 11,5%, рударско- 
топионички 26,6%.

У пољопривредно-ирехранбеном сектору извоз инду- 
стриског биља учествује aai 14,4%, .алкшолних пића cai 7,3%, 
воћа и 'прераде од Bofoai 6,2% од целсжупног извоза. Ове три 
гране |}1чествују са 80% у читавом пољопривредно-прехран- 
беном сектору, док остатак од 20% д ш ази  » а  лековито биље 
и житарице. Ми смо зн.аггно M iatee извозили житарица него 
што се пре рата извозило, што je последица повећаних по- 
треба у земљи и неколико слабих жетви иза рата.

Значајан успех наила! je земл>а1 учинила у извозу рудар- 
ско-топионичког сектора. Док je овај сектор у предратном 
извозу износио 16,6% од укупног извоза, доггле je у  1947 го- 
дини изноеио 26,6%. Ово je нарочито важно када се |узме 
у обзир чињеница да je cai овим производима могућно у 
спољној трговини заменити извоз вишке калоричне хране.

Ови уопеси су само тек почетак онога што се може учи- 
нити и ШТ101 треба учинити. Но, овом приликом потребно je 
указати иа; нека погрешна схв^тања. Има другова који мисле 
да треба чекати да се наша земља изгради и да he т,ада, catMO 
од себе, бити решено тштање наше економске самостално- 
сти. Нема ништа/ погрешније од таоквог схватања. Питање 
борбе за економску самосталнккт јесте питање свакодневног 
рада и борбе. Посматрано са гледишта наше спољне трговине 
може се већ дан.ас много више учинити. При томе треба ићи 
у дв)а1 правца. Прво, борити се за см-ањење (увоза у оним п р о  
изводима које ми сами можемо производити. Иако, у крај- 
њој линији и у главним 'П р о и з в о д и м а ,  ово зависи од решења 
IOCHOBHHX привредних питања Петогодишњег плана, ипак у 
маси случајев(а1 без много напора и за кратко време већ оада 
се може смањити увоз многих производа: које ми увозимо, 
па их чак и избрисати из увоза. Правилном мобилизацијом 
стручшаЈка, коришћењем својих сопствених снага ми можемо 
брзо решити питање њихове продукције. Доаа1дашњи резул- 
тати, ма како мали, показују да je то могућно.



Друга, треба се борити за повећање про-изводње у оној 
роби која je тражена н»аi међународном тржишту и помоћу 
које можемо добити дршгоцене предмете за наш Пл-ан — чак 
и од оних који нису пријатељи наше изградње. Типичан слу- 
чај je, на пример, код кудеље која у међун1а|родној размени 
претставља један од »ајкоњункттурнијих продуката, iai где 
наш извоз још не достиже предратни. Са1 малим напориш), 
уз нешто више бриге народних одбора за сетву конопље, уз 
прађзилно објашњење сељацим^! какав значајј има конопља у 
наш-ој спољној трговини, ми бисмо само! за једну годину Hia- 
пора достигли и преститли предратни извоз кудеље.

Но, и поред свих тих напора треба! рачунати да ми мо- 
paiMO 'извозити и такве производе који су наш), нашој при- 
вреди и нашим људима, неопходни, .морамо понекад смањити 
своје потребе ако желимо брзо изградити своју землз(у| и учи- 
нити je екожжски независном.

Једма! од битних карактеристика Hiaime спољне трговине 
јесте чињеница да je iy току прошле године н-аш извоз расгао 
врло брзо, а ју* одговарајућој сразмери и ваш увоз. Тако, на 
пример, до'К je извш  у првом кварталу 1947 године износио 
свега 890 милиона динара, дотле се он, растући врло брзо, 
за годину данаЈ попео на близу 5 милијарди динара у првом 
квартал;>1 1948 године.

Тако брзи пораст извоза! могућан je у нашој земљи загго 
што привредни развитак iy њој иде врло брзим темпом на- 
пред, што су народне масе схв1а)тиле значај Титовог Петого- 
дишњег плана, што се несебично за1лажу за његово извршење.

OßiaiKo нагли пораст оизвоза сам по себи je одговор не- 
пријатељима наше изгра!дње и наше економске самостално- 
сти ошша (Који сеју сумњу у наш План. Одговор je и оним 
скептицима који хоће да уносе неверовање код наших људи 
у мог|у]ћност извршења задатака Петогодишњег плша.

Овакав брзи темпо nopacTai извоза je гаранција да ће и 
у 1948 подини наша спољна трговина извршити задатке 
■које пред њу .поставља ллан за 1948 годину, иако с-у ти за- 
да|ци знатно већи и обимнији од оних из 1947 године.

Организацији нашег спољно-трговин,ског anapiarra, како 
самог Министарства тако и оперативних органа, пришло се 
нешта KiaicHHje неголи у другим гранама привреде, што je и 
разумљиво и логично за једну земљу Koj.at je из рата изашла 
са порушеном привредом и чи;ја привреда у том моментју 
није била у стању дш) даје вишкове на извоз. GaiM>a 10рганиза- 
ција, пак, била je no својој стр|уктури, као и по своме обиму



и шириии и разгран.атости, постављена тако да1 задовољи по- 
требе размене прсмзвода са другим земљам.а; у малом оквиру, 
то јест, у оноликом обиму, колики je био »ai по'четк|у;. рреди- 
ном прошле године, тсада су се послови увоза и извоза разгра- 
нали и развили и узели пуни замах, када се тај ма1ди ап.арат 
наш ш  пред озбиљним задацима извршењ.а! нашег спољно- 
трговинског програш!, показало се да je он недовољан, да 
je створен без довољно перспектива, и да je ствараи на 
таквим принцигоша ,који су се iy лракси показали као по- 
грешни. Због T io ira  су извршене крупне и темељите промене 
у организацији нг1шег спољно-трговинског привредног 
апар.ата.

Основне слабости које je требало отклонити биле су:
1) Монополистички положај неколико крупних изво- 

зничких и увозничких предузећа са,мог Министарства спољне 
трговине, хо ја  нису била у спа(њу да изврше тако обимне за- 
дапгке и ко ја  су могла брзо да се претворе iy кочницу за 
извршење целокупног тђрограма.

2) Негфавилан однос производних и откупних лредузећа 
и њихових административно-оперативиих руководил1£1ца лрема 
задацима извоза и |у!воза1, небрижљивост према! извршењу 
производних и откупних задатама idoi извозу, њихова одво- 
јеност од  светског тржишта, од  основних за(хтева и услова 
тога тржишта!, због Tonai слаба брига о квалитету, о асорти- 
М'а!н,у, амбалажи итд.

3) Цреко 75% робе коју ми извозимо долази из репу- 
бличке производње, а у ciatMoj организацији спољне т р г о в и н е  
републичке владе, републичка мзинистарства и генералне ди- 
рекције ниоу има1ле своје право место, нису имале одређене 
обавезе и задатке — што je ја.ко сметало извршењ |\1 извоза 
и увоза

4) Проблем транспорта, који се средииом године појавио 
као најозбиљнија пре.прека извршењу и тфоблем контроле 
извоза и увоза у вези са тароширењем мреже извозничких и 
увозничких предузећа, такође je тражио решење.

Реорганизациј^, која je  извршена средином .прошле го- 
дине принципијелно) je решила та пиггања.

Укииут je монопол неколико лредузећа и извршење je 
пренесено н.а знатно већи број државни.х ;и задружвих пре- 
дузећа и организациј!». Организована je  Берза за  'извш и 
увоз као орган који комерцијалио» 0бједињ|у!је све извозвике 
и увознике, међусобно их повезује и повезује их ,оа! страним 
тржиштима.



Створени су комитети за спољну трговину као органи 
републичких влада, који у име републичких вл1£|да руководе 
оиим пословима које релјублика, њена министарства и дирек- 
ције имају као задзиак у извршењу извоза и увоза,

Организов121на je Генерална дирекција за међународни 
траислорт са девет крулних предузећа, која обједињава 
читав наш међународни транспорт и има монолслистички 
положај.

Ова нова организацлја даје могућност да се прошири и 
развије наш међувародни транспорт оиолико колико je по- 
требно за извршење задатака без неких озбиљних унутра- 
шњих промена; даје потребн|у! еластичност, нужну у опољној 
трговини, укида монополизам и бирократизам. З-ахваљујући 
томе, прлшло се извршењу задатака шире и упорније и у 
другом полугодишту успели смо да решимо све основне про- 
блеме, да подигнемо висилу извдаа и увоза и да оств;а1римо 
пр-ограм који je био довољ^н да покрије наше логгребе за 
1947 годлнЈу1., Д12! обезбеди нормални ток пролзводње и да да 
поггребна средства земљи за крупне :ка>пита1лне набавке у 
иностранству лотребне за извршење нашег Петогодишњег 
плава.

У 1948 годину ушли смо са крулнијим и сложенијим за- 
д ац и ш  у  спољној трговини. Постојећи спољно-трговински 
апарагг, naiKO je у другој половини године прсширен, пока- 
зује се 'као узан и недовољан за извршење задаггака. Зато 
ће бити нужно његово брзо јш ањ е и проширење.

Неке осовне слабости које још постоје треба хитно 
отклонити.

Прво: административно-оперативна рјугководства, савезна 
или републичка, -морају нужно појачатм спољно-трговински 
апарагг у својим предузећима), јер су задаци тих предузећа 
знатно већи, и морају предузети мере за, њихово уоаврша- 
вање. Често се дешава да се о томе не води довољно рачуна, 
што доводи до 3'2стој |£1 у пословима.

Друго: производна и откутша! предузећа морају покло- 
нити много већу пажњу производима за извоз, њихо-вом ква- 
литету, .асортиману и а.мбалажи. У прошлој години имали 
смо у неколико случајева! штете и у  ма-териј-аином погледу и 
у погледу самих трговачких веза, које су нужне |yi трговинн. 
Министарство ће лротив оваквих прекршаја предузимати 
врло елергичне мере.

Треће: борити се свим снагама за тамну евиденцију у 
спољној трговини, која je редовно сложенија него у другим



привредним грганама. Нарочито се треба борити за диеди 
плину у евиденцији, јер ова зависи од више привредних 
орга«а, то јест, више министарстава и генералних дирекциј^, 
због чега свака недисциплина не само да смете! већ онемогју;- 
ћује евиденцију.

Четврто: прсблем кадрова у спољној трговини зактева 
далеко' већу бригу него што' се то досада чинило. Савезна 
вл)2!да већ je предузела 'Извесне мере за јачање спољно-трго- 
винског кадра, нарочито оног дела који je саставни део ain.ai- 
рата у иностранству. HO', неопходно je да и републичке владе 
ојачају CiBoj lamapatr кадровима.

Пето: транспорт робе, шрочито у извозу, један je од  
ошовних, ча1к iy, извесним периодима један од  решавајућих 
елемената наше спољне трговине. Међутим, транспортним 
предузећимса! редш но се -не обраћа довољна пажнла! и не ја- 
чају се. Од тога трпе и сви он.и који имају било каквих до- 
дирних тавдка са пословима спољне трговине. Један од нај- 
важнијих организационих задатака јесте јачање тих преду- 
зећа, Kojiai he нарочито у трећем и четвртом кврталу имагги 
обимне pemae-aijyhe задатке.

Шесто: проблем прибављањ;а) и оформљшања. различитих 
докумената за оастављање рачуња! за наплату робе у ино- 
странствју, aaiMO састављање рачуна, уредност, тачност и 
брзина, од чела зависи и време з,а које ми наплаћујемо1 изве- 
сну робу, једно je од да.јважнијих организационих пи.тања. 
Редовна je појава досад била да су се о томе сви заинтересо- 
вани мало старали, да нису стварали солидан, уигран аггарат, 
збО'Г чега смо имали велика закашњења у наплаћивању, и, 
HiSipaBHO, озбиљне штете.

Другови народни посланици, задаци у с.пољној трговини 
су обимии и озбиљни. Они 'намећу 'озбиљне обавезе не само 
спољно-трговинск.ом апараггу iy ужем смислу, већ скоро свим 
гран-ама привреде, односно административно-ошерапгииним 
руководствима свих грана привреде — како оа.везвим, тако 
и републичким. З.а извршење тих задатака потребан je већи 
и шири aniap;arr. Тиме се објашњава! повећање издатака за 
спољну трговину у Предлогу општедржавног буџеца! за 1948 
годину. To je повећање минимално <с обзиром на задатае који 
стоје пред апараггом спољне тргсеине. Ja вас молим да) OBiaij 

предлог буџета за спољну трговину примите. (BivpaiH и ду- 
готрајан аплауз).

Претседавајући: Реч има генерал-луковник HBiaiH Гошн>а'к, 
први помоћник Министра народне одбр^ане. (Појаву ге н е р а л -



пуковниш Гошњака на говсриици сви народни посланици и 
публика поздр;ављ!а1ју дугим и одушевљеним аплаузом).

Генерал-пуковник Иван Гошњак (HP Хрватска): Др^тови 
и другарице, овогодишњи буџет Мини.старства народне 
одбране износи 16,500.000.000 динара што претстављ а! у 
односу на цјелсжупни опћедржавни буџет 3iai 1948 годину 
13,2%. Прошлсгодишњи буџет Минист;арства народне одбране 
износио je 13,550.000.000 динара, то јест, био je мањи од ово- 
годишњег за) 2,950.000.000 динара. ПрошлогсАдишњи буџет 
Министарства народне одбрш е износио je у односу на опће- 
државии' буџет 15,7 %, то јест, буџет Мшшстарства народне 
одбране у односу »а опћедржавни буџет смањен je лрема 
прошлој подини за 2,5%. Из тош  се види д а  je гтораст 
расхода на нашу Армију у  опадању у односу на опћи лораст 
економске моћи наше земље. Из топа се види да je политика 
наше Владе усмерела на иаграДњу наше земље, на лодизање 
благостања нашег народа. и да. су расходи на нашу Армију 
сведени само на неопходну потребу, да би она могла да 
обезбиједи слободу, независност и несметани рад нашим 
народима.

Док je код Hiaic тако, у калиталистичким земљаклда расходи 
на потребе .армије, и лосле завршетка Другог свјетског рата, 
врло су велвдш и стално се ловећавају, унаггоч томе што су 
им из ратш! остаии велики ратни вишкови. Ради илустрације 
вавешћу само неке од капиталистичких земаља, да видите 
колики дио од њихових државних буџета отпада на расходе 
њихових apMHjiai: Сједињене Америчке Државе 28%, Ве.лик.а 
Бритаиија 21,2%, Француска 27%, Швајцарска 23% и 
Турска 33%.

Ово су познати и од њих самих објелодањени подаци. 
Међутим, познато je да. се у капиталистичким земљама 
расходи h is i  војне потребе накнадно повећавају из посебних 
тајних фондова, и да су на тај начин расходи за  војне по- 
требе, који су, као се види, и без тога, врло велики, кон>ачно 
још већи. У Сједињеним Америчким Државама сада се у 
парламенту води дискусија о накнадном повећању расхода 
за војне потребе з:а око 3.000,000.000 долара.

Повећање буџета Министарства народне одбране iy, од- 
носу ка прошлу годину про/изилази због ловишења стдн- 
дарда живота у нашој Армији, услед повећаља цена, особито 
на страним тржиштима, као и з«бог квалитативно-г развоја 
Армије, oai којим упоредо расту и њене потребе.

\



Другови и другарице, оадаиињу међународиу политичку 
сипуацију не можемо ни у ком случају сматрати нормалном, 
а -нарочито не на нашим ј[ужним и сјеверозападним гра- 
ницама.

У MiOH-apхоф аши стичко ј Грчкој влада ратно стање. Мо- 
нархофашшсти помоћу англ о -'.аМеричких империјалиста воде 
рагг против «апредних ,и слободољубивих елемената св-оје 
земље. Они qy, ш врш или мобилизацију и данас имају ратну 
армију, коју њихови господари — АнглоАмерика,нци — опре- 
мају и на1оруж131вају модерном ратном техником и опремом. 
У Грчкој постоји отворена оружана интервенција од стране 
Англо-Америманаца. У Грчкој се налази енглеска војска, a 
мона1рхоф‘ашистичком војском командују амерички офи-цири. 
Нису ријетке ировокације монархофашисиа! на нашој rpai- 
ници. Ми смо од тих провокациј;а1 имали и жртава. Зато ми 
не можемо имати никакве илузије у њихове добре жеље у 
односју! H-ai нову Јутославију која им није по вољи. Чињеница 
да се Англо-Американци отворено мјешају у грчке ствари 
налаже нам да) предузмемо одговарајуће iMjepe како не бисмо 
биди изненађени.

И на машој сјеверозападној лраници ситуација се не 
мшке ншвати потпуно нормалном. HlaMiai je ггослије побјед- 
ничког рата, а на основу мировног уговора cai Италијом, 
враћен дио Јулијске Крајјине и Истре какз и неки други кра- 
јеви, који су piatorje били сжупирани о д  стране Италије. Ти 
кра1јеви припојени qyt новој Југославији зађпсн што у њима 
живе Хрвати и Словенци и што ми имамо хисториско право 
на њих. У задње вријеме ове су чешћи и упорнији гласови у 
реакционарној италијанској штампи о рев-изији мировног 
уговор;а< у погледу њихових источних граница. Поставлз»а1ју 
се захтјеви за поновко враћање Италији Ријеке, Пуле, па 
чак ,и Задра, иако je добро пшнагго да) ми нисмо добили ми- 
ровним уговором све наше крајеве на које им:а!мо право и 
који се још и даље иалазе под Италијом. У Италији ниоу 
npecnaine да) постоје оне мрачне снаге моје су  у прошлости 
водиле империјалистичкју и освајачку полити^у подј;армљи- 
вања) и денационализациj е наших народа. Напротив, те снаге, 
охрајбрене подрижом 31а1п;адних империјалиста, све више по- 
дижу главу и лостављају захтјеве Hai крајеве који су хисто- 
риски и етнички н т с п о р и о  наши. Ми знамо да тако не мисли 
радни народ Италије. Али ове зЈактјеве ит1£1лија1нских реак- 
ционарних империјалистичких кругова не треба потцијенити.



Преко наших сјеверозашадних праиица тајно се убацују 
у н)21шу земљу шпијуни, терористи, диверзанти и остали не- 
пријатељи наше земље с циљем да «аруше мирни .ст-в-apai- 
ла(чки рад наших људи1 и онемогуће извршење 'нашег Пето- 
годишњег плана,. Они желе да успоре стварање бољег и срећ- 
нијег живот.а у иовој Југослшији.

Мировним lyrOBopoM Ит.алији je ограничена јачина ар- 
мије и флоте; међутим, то  није сметало Англо-Американцима 
да се одрекну свог дијела ита!лијанске флоте и да) r;ai оставе 
Италији. На тај се начин изигравају одредбе мировног yno<* 
Bopiai и Англо-Американци отворено помажу ств!ар.ање сру- 
жане моћи Италије, ко ја  им je, нема с|у!мње, потребна!, углав- 
ном, баш против «ове Југославије.

Постоји такођер кршење мирошог угов-ора oai Ит.ашијом 
од стране западних империјалиста) и у гтагледу покушаја 
враћања Слободне Територије Трста Италији.

TiaiKBial je, ето, војно-политичка ситуација иа) нашим 
јужним и сјеверозападним границама. Она није створена 
нашом кривњом, већ je створена услијед туђих империј.аши- 
стичких апетита, који желе да подј|£1рме и ш р о б е  наше на- 
роде, и којима je hobа Федеративна Народна Република! Ју- 
гославија трн у сжју:. Зато наше гра!нице морају бити добро 
обезбјеђене и херметички затворене за све непријатеље нове 
Југославије.

Оваква ситуација налаже да( н.аша Армија буде будна и 
спремн,а1, добро: наоружана и сшремљена. Ми мормо имати у 
сваошм ттогледу модерну армију.

Ми Hiaimy Армију не cnipeMiaiMO загго да отрозимо нечију 
независност, већ зато како би сви евентуални покушаји на- 
падача) на на<шу слободу и незавионост били онемогућени. 
Југо-словенска .армија je залога мира.и  срећне будућности 
наших народа, она je гаранција изградње социјализма sy ш<- 
шој земљи. Она je залога мир;а |у:опће у  овом дијелу .с в и је т  
Пасгојање јаке и модерне армије у Југославији омет,а1 непри- 
јатељимај мира изаршење њихових империјалистичких пла- 
нова. ЈНаша Армиј.а je  спремна и непоколебљива да  у савезу 
са армијш* наших савезника на челу са Совјетским Савезом 
изврши до краја часну улогу чувара мира против свих агре- 
сивних н-амјера непријаггеља мира и безбједности у свијету. 
(Апла|у1з).

М/и смо увјерени да he «аша ApMHjiai, Kojiai cе надахњује 
борбом наших н,а(рода из Hародноослободилачког рата' и 
љубављју за  своју домовину и1 свог Врховног команданта,



зиагги обезбиједити нашим народима] мирну изградњу наших 
фабрика, пруга, цеста и каиала — нашег Петогодишњег 
плана. Она je у сваЖом ча1су спремна да — лод врховним ру- 
ководством свог вољеног мршала Тита,, спаме на браник не- 
п.рикосно1вено.сти наш,их граница и да се жртв|у!је, ако то 
буде устребашо, за1 очување слободе, незавионости, бољег и 
срећнигјег живота нашшх народа. (Аплауз).

Молим другове послашике да прихвате предложени 
буџет Министарства иародне одбране како je поднесен. 
(Буран ашшуз).

Претседавајући: Има реч Минисгар пољопривреде Петар 
Ст.амболић.

Министар пољопривреде Петар Стамболић (Изборни  
срез драгачевско-морашчки, HP Србија): Петогодишњи план 
развитка привреде наше земље поставио je крупне задаггке 
пред пољопривреду. У свом говору ловодом довошења Пе- 
тогодишњег плана друг Тито je рек,ак): „У нашем Петого- 
дишњем ллакју, говори се о  прелазу од екстензивле пољолри- 
вреде ка интензивној, друлим ријечима треба лсбољшати 
плодност земље и нанин обраде, треба повећати количину 
добивених плодова .cai лсте површине и побољшати квалитет 
пољопривредних плодова.”

План je предвидео ловећање пољопривредне производње, 
примену савремених метода обраде земље, лревођење из 
технички заостале у  налредну лољолрлвреду. Истовремено, 
развитак индустрије и пољошри.вреде треба! да1 лодигне ма- 
теријални и култур/ни ниво села. Извршењем плана у пољо- 
лривреди обезбеђују се раст1у!ће потребе земље у исхрали, 
свабдевање индустрије сировинама, задовољавају се потребе 
Армије и CTBaipa вишатс производа за извоз.

Озбиљност задатака пољолривреде и њихову величину 
можемо ј.асније сагледагги ако имамо у  виду да смо иасле- 
дили јако примитивну и заосталу пољопривреду старе кали- 
талистичке Југославије, руинираиу и кзлустошену у току 
рата. Tia заосталост огледа! се у никжом техничком ливоу, 
малим приносима, отсуству примене научних тековина, зао- 
сталом плодореду, једностраном одж-су у лроизводњи лоје- 
диним култура. Ову тешк|у! иегину лрикривали су влада!јући 
кругови и сви њихови помагачи у бдашој Југославији лри- 
чама да ми, истина, нисмо индустриски равввјева! земља, али 
да смо бопагга аграрна земља, сељачка, у којој 80% станов- 
»вштва! живи Has селу, до« се то богаггство састојало у стал-

\



ном гладовању сиромашних слојева н,а; селу и чи,тавих кра- 
јева игше земље. Укјуина производња пшенице кретала се 
од 140— 180 кг на једног становника те није могла задово- 
л>ити основне потребе у исхрани.

Поставља «се питање: чиме ћем-о обезбедити овако брзи 
развитак пољопривреде, предвиђее планом, у овако рела- 
тивно кратком периоду? Са којим см.о елементима рачунали 
предвиђајући ловећање иољапривредне производње, веће 
приносе по хектару, повећање броја стоке итд.?

Неоспорно je да je један од основних услова за пуни 
развитак пољопривреде постојање народне власти која није 
заснована на експлоатацији радног сељаштв1а1. С друге стране, 
преласком власти у руке н.арода) обезбеђено je  да сва она 
добра Kojia) створе трудбеници iy! илдустрији и пољсшривреди 
неће ићи у џепове страних и домаћих капиталиста, већ ће се 
употребити raa -подизање производње. Баш због тога народна 
власт je у могућно-сти да уложи много већа мгггеријална и 
финансиска средства у пољопривреду, да да пољопривреди 
стручне кадрове, организује семеиску и машинско-трактор- 
ску слјужбу, пружи помоћ з.адругарству, организује зиилтиту 
бил>а и стоке, ihaijз-а1Д, да  изводи крупне мелиорацжше радове 
предвиђене Петогодишњим планом.

Други услов напретка пољскпривреде јесте развитак наше 
индустрије, Kojta ће по.љопривреди и сељацима далги средства 
за производњу, машине и алат, вештачко ђубриво и остале 
потребе.

О узајамној псхвезаности развитка индустрије и пољо- 
привреде друг Кардељ je peioao: „1) индустријализациј|а 
ствара могућнојст и даје нам средства! за брзо и онажно уна- 
пређење и реконструкцију наше пољопривреде и иобољшање 
животних услова иашег сељаштва; 2) неопходал услов за 
нормалан разви1та1к индустријализавдије јесте упоредно по- ^  
дизање и реконструкција наше пољсшривредне производње”.

Индустрија ће дати селу не само средства за повећшње 
пољопривредне производње, већ и производе који су по- 
требни за материј.ално и мултјурно подизање села. Овај однос 
између индустрије и пољопривреде нашао je политички и з р а з  
у чврстом савезу радника и сељака, два ооновна стуба наше 
земље.

Спровођењем arpaipHe реформе извршене су политичке 
и економско-социјалне припреме за правилан развој пољо- 
призреде.



3a  yen ex извршења Петогодишњег плана гаранција je  и 
редни 'Полет и елан надиег радног сељаштва. С-порост сељажа 
у примању ногаина, ко ја  je резулт.ат ропских услова и екс- 
плоатације капитализму, није више својствена сељаштву у 
новој Југославији, Koj.ai изграђује социјализам. Борећи се у 
току рата проти® фаишстичких завојевача за нацжкналну 
слободу, хиљ-аде и хиљаде наших сељака борили су се и за 
HiO'B и бољи начин живота и рада. Наш.а; борба била je школа 
у којој се стварао нови човек, с ноиим логледима и жеља)ма, 
с луним поверењем у нову држшву, којју! je io« створио. Радно 
сељаштво, окупљено данас у Народном фр-одту, улаже све 
своје снаге за извршење плаеа. Није никако случгијно да су 
извесне нове методе рада у пољолривреди, о мојима се пре 
parra готово није знало, ушле данас jyi широку праксу. Успеои 
који су досада] постигнути у обнови земље, лосебно лољо- 
привреде, потврђују да ће сел>аштво уз помоћ државе моћи 
и■ умети да изврши задатке плана, свесно да то користи и 
њему и чипгавом друштву.

Постојало je извесно схватање да се лољопривреда не 
може планирати и плашжи њоме руководити због ■специјал- 
них јуслоиа пољопривредне производње, збо»г зависности од 
климатских фактора итд. Нема сумње да» постоји специфич- 
H'Oct у лољолривредној производњи и њенп већа зависност 
од лриродних фактора него у индустрији. Исто т.ако наша 
пол>огтривреда се разликује од индустрије rio својој дру- 
штвеној структури, јер у индустрији имам-о државни сектор, 
док je iy пољ'01пирвреди претежно атомизирано ситно газдин- 
ство лодложно закомима стихиског рзвеитка. Међју^им, ни 
једно ни друго не лретставља! препреку за пла|нско руково- 
ђење пољопривредом. Постој.ање државно.г сектора у лнду- 
стрији, државни сектор у лољопривреди, развијен задружни 
систем, ко ји  уједињује масе појединачних лроизвођач?,-, си- 
стем економских мера које лредузимају народне власти 
(спстем цена!, контрахирање про.извода) омогућавајју! планско 
руковођење пољолривредом и са!влв|ђивање стихијности. 
Схватања о немогућиости планирања пољошривреде су штетна 
и доводе до ;препуштањ;а њеног развитка самој себи, што 
знани стихијноети, смањењу упорне борбе з® извршење 
плаиа. Снажан развитак задругарства у нашим условима 
омогућује брзи развитак пољо-привреде колективним снагама 
самог народа.

Постојање 'сбјективних «услсива за овај граидиозни за- 
дагоак iy пољопривреди, као и 3)а< план у целини, захтева уп.ор-



ну борбу и мобилизацију свих анага за  његово извршење. 
Кагтитуланти лред  тешкоћама, сумњала, деморалш агтри и 
непријатељ« иарода најрадије се, у борби против плана, 
хаатај.у за  пољошривреду, тврдећи да  она заостаје, да je ра- 
звитак пољопривреде спор, да због Torai «е треба/ улагати ки 
напоре за брзу шедустријализациј^. Уствари постоје сви 
услови з.а> развитак стољопривреде, а чзиње-ница да нисмо 
искористили све снаге и средства која  имамо, само може да 
нас потстакне на даље иаторе и  д а  мам отвори шире лер- 
спекпиве.

План пољолривредне производње извршен je у npo- 
шлој години са 103%. План сетве у 1947 години остварен je
3ia 99%. Заа,сејана површина повећала се од 5,690.000 ха у
1945 години и 6.172.700 у 1946 години т  7.085.000 ха у 1947 
годи«и. 3ia 1947/48 лод. сетвена 'површина ллавирана je на 
7.3-19.000 ха.

Повећање површотна1 у прошлој и овој годи.ни дошло je 
због тога што одмах после рата, у недостатку запрега и рад- 
не сн.аге у крајевима опустошеним раггом ниоу биле обрађене 
све површине. Повећање je  делом дошло на рачјун угара и 
разоравања ледина, мањих и већих мелиорационих радова, 
којима су лриведене (култури «ове ловршине.

Међутим, ;попис ловршина, извршен тарошле године, 
није дао тачне резултате. To се |утврдило накнадним про- 
веравањем на терену. У овој години предузете су мере којима

1 ћемо моћи тачно да установимо обрадиве површине, што 
претставл^а] нужан услов за правилно планирање.

У односу на 1946 годину, у лрошлој годшш, и лоред 
слабог приноса због рђе >на белим житима, шовећала ее npo- 
изводша) житрица за  71%, у чему je пшенице било за! 3% 
мање, а\ кукуруза за 158% више. Производша индустриског 
биља ловећала се и то: шећерне pane за 117%., коно-пље за 
127%, памука з а  2,624%, 'сунцокрета за 110%, дјушва aai 
123%. Производња кромлкра шовећана je на 105%. Ово гго 
већање резултат je бољих климатских услова и боље обраде 
земље.

Борба да се обраде све површине била je у лрвом .плану
— била je основни задатак, —  те се није посветила, пуна 
пажња другим питањим121 од којих зависи принос и, у крајњој 
линији, укупн>а производња. У настојању да се обраде све 
површине није се понегде водило рачуна о ллодореду, о 
потреби прав,илне обраде земље. Примеиа агротехничких 
мера, која псвећава! принос, н-ије добллја« у р;а«ијим година-



ма маоован карактер баш због тешкоћа iy запрегама, lanary 
и .радној снази. У овој години у јесењој и пролећиој сетвм 
те тешкоће лојавиле су се местлмично и у мањој мери.

Иако <оу лостигнЈугги кругони резултати у односу на про- 
текле године, а план премашен, лољолрисвредна производња 
у тарошлој години псжазала je велико заостајање за инду- 
стријом. Док се индустриска производња повећав.а за 167% 
у односу на предраггно стање, пољопривреда још није 
ластигла за 5% предратни ниво. Ово з.аостајање може да 
доведе iy пидпање темито развитка индустријагаизације. Потре- 
бе индустрије и лолитика економског осаадостаљивања наше 
земље захтева ловећање ловршлна под индустриским кул- 
турама. Такође je и за подизање сточ^рства неснпходно лове- 
ћање лш рш ииа под крммим биљем. Све toi мора ,да има 
одраза »а површине лод житарицама.

Ако укупна лроизводња за1виси од површина и прино- 
са по хектару и ,aiKo |yi борби за ловећање лроизводње жи>- 
та.рица не можемо рачунати на знатније повећање површина, 
онда битка за принос, за што већу производњу жита постаје 
основно питање које треба решити с обизром да расту по- 
требе у житу са лорастом радништва у индустрији. Ми и ш м о  
велике могућности да; производњом квалитетног семена, при- 
меном агротехничклх мера, заштитом биљ-а 'од болести и 
штеточина и Јулотребом ђубрива које ће дати индустрија, 
повећавамо приносе житарица и осталих култура.

Поред улорне борбе коју  треба водити за ловећање 
прииош житарица, необичло важно литање јесте подизање 
сточарства. Сточарство je »арочито оштећено у току рата. 
Број коња смањио се за 48%, говеда за 28%, овац.а за.31% . 
Развој CT04apcTBiai лосле рагга услорен je јуелед суше и због 
болеети. Само захваљујући налорима сељ^ка!, број стоке се 
лавећао, а у /неким. 'гратама престипЗут j е hihibo и з  1939 године.

Пооебну пажњу Озвезна влада обраггила je лодизању 
сточарства увозом великог броја квалитетнлх лриплодних 
грла свих врста стоке, дајући државлим пољолривредним 
добрима у задатак да пролзводе у лрвом реду добар при- 
плодни мјаггеријал, улажући финансиска средства за поди- 
зање ергела, припусних станица итд.

Међу мерама аа лодизање сточарства и  за његово ин- 
тензивирање je  и ловећаЉе површина под крмним биљем, 
разоравање ледина и ливада. Крмно биље у плодореду по- 
већаће лриносе житарица и утицагги на подизање сточарства.



■Посебну бригу треба пооветити мјелиорирању пашња- 
ка и искоришћавању постојећих ш ш њ ака на високим пла- 
нинама, као ш те qy LLIapa, Копаоник, боса.нско-херцегова- 
чке и црногорске пладаше.

Ове године, у циљу производње стоке бољег здзали- 
тепа, MacoiBH-o ће се 'применити ве/штдако «осемењивање г>о- 
в-еда m оваца, које je у прошлој години на држа>вним добрима 
дало изврсне резјултате.

Постоје сви услови за мнаго ефикаонију борбу за> за- 
штиту стоке од болести. Наши заводи у могућности су данас 
да производе у потребним количинам^ све врсте лекова и 
цепива. Недостатак стручњака може се накнадити дели- 
мично оспO'Cобљавањем нижег ветериларског кадра. По- 
требно je више иницијативе мод нижих органа власги, за- 
друла и м а т в е и х  организац.ија у  предузимању превентив- 
иих мера, пријављивгњу и евиденцији обољења. У нај- 
скорије време реорганизоВ|21ће се ветерииарска служба тако 
Д21 би дала максимум од себе.

Одмах после рата пришло се организацији и прошире- 
њу државних пољопривредних добара. Од ооам већих добара 
и шест ергела, колико je и ш л а  стара Југославија!, ми данас 
имамо 146 држ аш и х  пољсшривредних добара савезног, ре- 
публичког и псжрајинскаг значаја cai лреко 300 ха површине. 
Кад се TOM'e дода велики op'oj локалмих добз<ра среског и 
месног значаја и површине земљишта које се н,алазе у рука1- 
ма народних власти, онда je јасно да  државни сектор има 
знатне ловригине земљиш та Али и  пснред тота што je у 
проширивању државних пољопривредних добара направљен 
крупан iMopaiK, тај процес није ишао довољно брзо а  «ису 
искоришћене све мсигућности да се државна пољопривредна 
добра још више прошире и организују тамо где мису орга- 
низована.

Према задацима Петогодишњег плана, државна пољо- 
привредна добра треба да гтостанју; ј.аки* продуденти,1 сортног 
семена, садног материјала и приплодне стоке. Државна до- 
бра данас кгмају могућности да  јкиалитетним материјалом »п*о- 
мошу радне еељаке, земљорадничке зшдруге /и сељачка га- 
здинства, KaiKo би они пошли бржигм путем ка унагтређењу по- 
љолривредне производње. У тсжу 1947 године пољ-оприоред- 
на добра су дала само семенске пшенице 1.22|6 в,агона. Али 
њихови з»адаци даш с се не 10гра,ничавај[у само на. томе. Она 
треба да постну јаки продуценти свих пољопривредних про- 
извода који су потребни за исхрану становништва.. У току



ове године задаци производње повећани су за  200% код 
поврћа, 215% шод свиња, 100% код говеда, 300 % код ош ца 
и 400'% код живине.

И поред тог,а што су државна добра псжазала у  1947 г о  
дини натредак у пооољшању 'Продуктивносги рада, наро- 
чито у бкљној прсжзводњи, нису искоришћене еве М'огућно- 
сти у примени савремених средстава и савремене пољопри- 
вредне науке, а нарочито у сточарској производњи.

Колико je посвећена лажња {yi даљем ј.ачању и развоју 
добара на!јбоље псжазују инвестициони креди-ти, ко ји  су у 
1947 години били 939.587.000 дин.ара, а у  овој годиии 
преко 4 милијарде. Од тога ће знатан део бити инвестиран 
за 'Побољшање станбених услова радник,а и иамештеника.

У овој години стварају се сви услови да| радни колек- 
тиви државних добара noBefoaijy join више радни полет, да 
повећају продуктивност рада и да од добара CTBiope не само 
y30ipH,ai него и рентабилнија газдинства. Широке могЈућности 
које стоје и пр.ед локалним добрима у  лримарном примењи- 
вању ових средства и савремених м-етода обраде земље, 
стварања сточарских фарми, «арочито у брдоким и пла- 
нинским рејонима., треба да послуже за проширавање и по- 
већање пољопривредне производње.

Једна од  мера за повећање приноса јесте селекција и 
производња квалитетног семена. Стање после рагга било je 
такво да смо на терену имали шарен;ило1 неислитаних сорти 
слабог квалитета. Селекцијом и лроизводњом квамитетдог 
семева iy пашим условима можемо повећати производњу 3ia 
преко 20%. Посебно подвлачим ово питање, прво, због тога 
што смо досад у семенокој служби имали доста пропуспа, a 
друго, што његовим правилним решењем можемо постићи 
зиачајне резултате у повећању ириноса.

За извесне културе иосле рат.а нисмо имали семена и 
увозили смо га из иностранства. За |увоз семена утрошено je 
У 1946 години 66,000.000 динара:, у 1947 години 127,000.000 a 
iy 1948 год. 144,000.000 динар,.а. Извесне врсте и количине се- 
мена морале су се увести због регенерације семена, али je 
знатин део увезен због тога игто није извршен план произ- 
водње семена у протеклим годинама

Извршење :пла«а про;изводње семена за  1948 годину) моћи 
ће да обезбеди готово! све потребне количине семена у 
земљи, и тиме да ослободи нашу спољну трговину издатака 
3ia увоз семена из иностранства. Али, поред борбе 3ia извр- 
шење плана, неопходно je појачати рад на производњи бољих



s* више приносмих оорти, извршити правила« распоред се- 
мена, чишћење и запрашивање, и благовремено досшвљање 
етроизвођачу. За  унапређење производње еорти, формирана 
j e  Државна комисија з-а! призиашње сорти од наших најбо- 
л>их стручњака са задатком да изирши рејон.из^-цију сорти. 
Републичка министарства морају оспособити семенску службу 
у  мшшетарствима а исто тако и ортаиизошти je no- срезо- 
•вима, дајући за њу најбоље кадрове. У развијању семенар- 
ства важан задатак стоји и  пред нашвм иаучним радницима..

Воћшаци и винопради у току рата «нису обнављави, нити 
довољно штићени од болести и штеточина. У њихђвој обнови 
оснавии проблем био je шрошводња садиицо. Да би помскгли 
решење овог важног питање и утицали на одабирање најбо- 
.љих сорти, ми смо предузели производњу садног материјшт 
у  државним расадницима. У 1946 години државни расадници 
Ж1рс<извели су 684.000, а у 1947 год. 729.000 воћних садниц.а, 
Л озног материјала произведено je и то: у 1946 години мале- 
мова 855.000, прпорака 526.000, резница 6,545.000; а у 1947 
јгодшш акалемова 1,993.000, прпорака 1,317.000, и  резница 
14,794.000.

Ипак, ове количине не мопу да задовоље потребе пољо- 
привредника који обнављају старе и засађују нове воћњаке 
м винопраде.

Б ш ш е болести и  штеточине наносе пољопривреди 
огромне, милијардске штете. Борба против штеточина била 
je  запостављева и пре ратај а у току рата н>е уопште није 
ни бнло.

За борбу против штеточина и болести у оавезном и ре- 
публичким министарствима створеии су посебни орпани. 
Основани су ,и научни заводи за заштиту биља. Досадашњи 
ра(д ж ж ааао  je видне резултате, упркос томе што су недс- 
стајале довољне ккмичине 'средстава за заштиту.

У прошлој години опрскано je 5,000.000 стабала, иашадну- 
тих штитастом и к.шифорвиском ваши, што чини 333% више 
у односу на) претходну годину. Спроведена je успешна борба 
против скакјзваца. За  извођење ових акција држава je у 
обллку'помоћи и кредита дала 25 милиона ди.нара, док je за 
20 година у старој Југославији држава утрошила само око
4 милиоиа динар.а у исте сврхе.

Борба за заштицу! биља спроведева je уз масовно учешће 
самсиг народа. Механичко чишћење воћа у старој Југославији 
било je  изузет.ак само к-од појединих мшредних Bohapai, док 
je  масовним акцијама у 1946 години очишћено 5,000.000 а, у 
1947 годиии 28,000.000 воћака, више од Уз % укупног броја
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ст.абала. Резулт-агги ових акциј,?: дису само у одбрањеним у-се- 
вима и  плодовима од штеточина, већ и у преношењју! научних 
искустава у  широке масе и проверавању научних з ж њ а  у  
праисси. Посебан ггроблем чине средства» з.а> заштиту која смо 
досада наб::вљали у 'иностранству. Наша хемиска индустрија: 
у огвој години прсжзводиће неке од важнијих npenapanrai и то 
од домаћотх с,иров'И!Н|21. Поред средстава, ми нисмо имали' ни 
довољно прскали.ца и итрскашз: су вршена јуз њихово1 макси- 
мално харишћење лребацивањем из једно-г места у друго. 
Ове године обезбеђено je 45.500 нових прскалица. Убудуће- 
заштиту биља rpeöai поставит.и још шире, обухватити све 
врсте штеточина и неке кампањске .ажције претворити у 
•сталне мере које ће спроводити на својим г.авдинствима самиг 
'пољопривредници.

• Знатан удео у извршењу плана it: !љопри вр е дни х радова 
имају пољО'привредно-м.а!ш'инске стаиице. Својим рздсм оме 
pyf обухватиле подручја у којима.' није бшГо довољно з.г-прега: 
и радне снаге и обезбедиле заеејавање плодних дел-о(ва зе- 
мљишта. Реорпзтаизацијом лољсшривредно-машинских ста- 
ница и разбијањем централистичког руковођења, оспособља- 
В1а1њем руководећег и стручног кадра ефекагг рада пољопри- 
вредних машимских станица повећао се у 1947 години.

Укупно обрзђена површиш у 1947 години повећала се 
у односу на 1946 годину з,а 39%. У прашењу стрништа >пове- 
hioPHbe изнош  239%, а у дубаком орањ<\! 333%. У току прошле 
го/дине одржана су 273 курса на п-ољопривредно-машинским' 
станицама, кроз :које je прошло 4.400 курсиста, од че,п?.: 10' 
курсева са 230 слушалаца за руководећи мешивски и  агро- 
номски кадар.

Није потребно наглшиавати 'преимућства кФја има Miav- 
ШИ1НСК1И начин обраде у погледу при.носа', лојевти-њ.звања,. 
ослобођења радне снаге. У рад,у .пољолривредно-машинских 
станица треба аз;владати слабости — остатке централизма> 
слаба повезаност гоољопривредн о-машииских стаиица са на- 
родн.им одборима, повећ.гње бриге око снабдевања рздника, 
боље чување машиња!, уштеде горива и материјала, смањење 
администрације, бо-љу евиденцију. Нзрочиту б р и г у  ‘ у  овој 
години треба посветити, онижењу прсизводних трошкова, 
који ;су (код 'Неких ста.ница врло в-исси-си, због чега раде са 
губитком.

У овој годи^ни потребно je с н а б д е .В 1а(ти тракторима и 
м а ш и ш : м а  д р ж а в н а  пољолривредна д о б р а ,  а трактсри ће се 
д а т и  и радним задругама, које .имају услове да их р а ц и о н а л н о '  

користе.



Ми join нисмо' успели да задовољимо потребе пољопри- 
вредних газдинстава оз: ситн.им алатсм, иако их ш ш а  имду- 
сртија све више производи и даје сељацима у замену за п о  
љопривредне продукте. У овој години индустрија предвиђа 
производњу много већих шличин«® алата и пољопривредних 
маижна. Снабдевање пољопривреде оруђем без сумње ће 
повећаги продуктавност нроизводње.

Брига државног рјуководства за> пољопривреду огледа се 
и у уношењу у Петогодишњи план крупиих мелиорацион;их 
радова, као што ј<е изгрвдња каналз! Дунав—Ти,с,а1—Дуна©, 
мелиорирање Скад.грског Језера, Пелагоније, Лоњског Поља 
и других мањих о б је к а т .  Ови радови привешће окултури
400.000 хектара лових гтсђршиња!, а омогућити наводњавање
400.000 хектара.

Прошле године извршено je мелиорационих радова и 
то: одводњав^ње 35.321 хектар, иаводњавање 1.749 хектара 
и заштићено од поплаве 31.120 хектара, поред редовне 
одбра,не од поплаве.

На сви!М ови'м објектим^ тгочињу (vi овој годшш обимии 
радови. Схватајући знагчај који ће имати изградња канала 
Дунав—Тиса—Дунав за подизање пољопривреде у нашој 
житници Војводини, Савезма влада предвидела je у буџелу 
за ову годину 273,000.000 динара.

Овде треба указати на вгажност отницијативе Народног 
фронта) и омладине ш; 'извођењу локалних мелиорационих 
радова, који мелиорира»ј]у доброволзним радом мање повр- 
шине, ал<и који због великог броја оваквих радова претстав- 
љају знагпзи допринос за пољопривреду. Орпани тгољопри- 
вреде у републикама Mopaijy дати стручну помсЈћ у ов,им ра- 
довима, а нарочито тамо где треба коордшшрати рад између 
појединих села и срезов.з:.

Успешан развитак пољопривредне производње не може 
се замислити без оргадагзовамог маучно-истраживачко.г рада.

Основни задатак био je дг: се н ау ч н о  истраживачки рад 
усклади са задгцима 'лољопривреде постављен.им »у, Петого- 
дишњем ллану, да се научни рад извуче из лабораториске 
31а!чаурености и (повеже са праксом. У том погледу у -свој го- 
ди1ни постављен je конкретан пљан' и( дати задац-и свим науч- 
ним заводима и установама. Планираљем научно-жтрјаживач- 
ког ргда, његовим омасовљавањем, стварањем великог броја 
опитних спаница и прибирањем искустава праксе, прилазимО' 
мерама које ће нам дати знача|јне резултате. За< јуспех науч- 
ног рада важно je да наши научни радници прикупе искуства 
праксе. Велиоки бр'ој Н'Ово.створених завода, Kaio м посебна



природа научног рада у пољопривреди (велики број огледа, 
ширака мрежа оиитних станица) захтева много више кадрова. 
И поред тсмга било je nojiaea дса< оу људи са научног рада узи- 
мани Hiai друге, н ж ако  у тој мери. важне послове. Боље ре- 
шење овог питања je у томе да на научни рад треба упутити 
.младе. стручњаке који сада на факултетима ло.казују највише 
интересовања и смисла за то. У овој години Влада je пред- 
видела и зтатно већа материј.ална, и финансиска средства 3ia 
научно-истраживачки рад.

На примеру кадрова види се какву су политику власто- 
дршци етаре Југославије водили у пољопривреди.

У Петогодишњем ллану пришло се радикално овом пи- 
т,ању. Основаии сју', торед постојећих, пољотривредни фа- 
култети у Скошљу и Сарај еву, Љубљани и ветеридарски у  
Београду. Број студената повећао се од 1166 пре рата на 3961 
у  1947 години. Основано je 69 нових средњих и нижих по- 
љошривредких школа сиецијализсмваних аа« поједине гране 
пољшривреде.

Поред побољшања наставе у средњим школама, изда- 
вања уџбеника, јшп iyi овој годиии организовш  je вел.ики 
број ира|ћих и дужих курсева кроз које су прошле х-иљаде 
омладинаца, бораца за пришс., радника ш  m о љ  о  л  р и  вр е д  н и х  
добара, како бисмо што mpe добили нижи квалификовани 
кадар.

На многе дужности у ооимшривредној служби узети су 
људи ‘проверени, вредни ,и пожртвовши, али са мало стручне 
■спреме. Они морају радити на подизањју: свог стручног знања 
преко тсурсева и самосталним учењем, како би дали, још више 
од  себе.

Нема сумње да ће развлтак индустрије убрзилги и помоћи 
развлтак пољооривреде и  подизање пољопривредне произ- 
водње државног сектара :пољ'С!привреде који снабдев^ сељаке 
са квалитетним семеном и прштлодним грл.има. Државни сек- 
тор je школа за сељаке xaiKO се посгиже висо« принос, кака 
се о-брађује земља имнегује стока. 3,si ттодизање полуслривреде 
MMiai огроман зм м ај и  то што држава улаже велика/ фина«си- 
ска средства за подизање пољопривредних кадрова, за орга- 
ни&ац.ију семенске и машинске службе, за ирсжзводњу сред- 
става a-t заштиту! бил>'а и стоке, за развијање широке мреже 
државних 'Сргаиа за пољолривредну службу. Но све те мере 
иису довољие да пољопривреду лзвуку из заосталоста. Мало, 
ситно газдинство, оскудно у пољопривредном инве-нтару, није 
спо.собно за шрсширену репродукцијју! и производњу вишко- 
ва. Упоредо' са мер-ма за подизање пољопривредне произ-



водње, повећање приноса, морају се наћи оне организа-ционе 
форме у ггаљопривреди ,на бази којих ће пољсшривреда поћи 
нашред много бржим темпом. У овом логледу главна- улога 
приш да задругарству. Радне сељанке задруге пој.авиле су се 
•одмах после рата готово у свим народним регаубликама. У по- 
четму!, највећи број задруга.1 'Срганизовали су колонисти — 
учесници у борби, ношени еланом и свешћу да се кроз за.- 
друге, заједничким снггама могу постићи највећи успеси. 
Број задруга непрестано се повећавао. У 1946 години било 
je  399 зедруга са 23.083 дсша.ћииства и  124.000 ха земље. 
У 1947 години број задруга се ловећао на 783 cai 34.316 до- 
маћинстава и 180.000 ха. За  прва два месеца ове године рег.и- 
•строване су 124 нове задруге. Ови лодаци говоре да се радне 
задруге повећаиају, да у њих улази све већи број земљорад- 
ника. Сељачке радне задруге су н.а својим имањима постигле 
знатне успехе у примени агротехничких мера, у увођењу пло- 
дореда и ловећању лриноса. Са мање од 2% земље коју  од 
свих обрадивих површина поседују, задруге су предале око 
5% жита целокупног житног фсида. Ми смо лружили помоћ 
радним сељачким аадрупама у њиховој организацији, оспо- 
собљавању кадрова — бригадира, књиговоћа, стручњака и 
давању кредита.

Ове године Савезна влада дала je радним сељачким за- 
другама 20.000 тона цемента, 500 тона гвожђа, 80.000 м2 ста- 
кла и 30.000 м3 дрвене грађе за изградњу економских дво- 
ришта. Осталом градњом подмириће се из локалних 'извора. 
Исто тако, ставиће се потребни кредити и помоћ ryi куповини 
стоке. Ca овим средствима задруге ће моћи да ловећају про- 
извсддњу и своје приходе.

Сел>ачке радне задруге не само да су лостигле веће при- 
носе од  лросечвих, већ, слично државним добрима, органи- 
зују  лоризводњу рационалније и јевтиније од илдивидуал- 
них газдинетава, што указуj е на лреимућство задрјужног 
рада и на велику могућност напредније <сбраде земље, на нов^ 
колективан начин.

Радие задруге су лионири новог нанина рада и  «апретка 
на селу, у које су ушли најнапреднији људи села. Међутим, 
реконструкцијја наше пољопјривреде, iy нашим кошфетним 
условима, не може се ни замислити без развијања земљо- 
радничких аадруга у којима су већ окупљене милирнске масе 
нашег еељаштва. Землуорадничке задруге су оиа организа- 
циона полуга која ће у нашим данашњим условима моћи да 
истовремено ловећа производњу иа бази новог начина рада 
и примене технике. Земљорадничке задруге претст^вљају,



како je рекао Кардељ, „пут реконструкције пољсорив-реде”. 
Схваггајући значај земљорадничких задрупа за шољопривреду, 
за  подизање седа, у овој години дата je иницијатива за по- 
дизгЈње задр^мжних домова. Изградња 4.000 домова je ги.гант- 
ски задатак који оу примили на̂  себе и држава, и радно- се- 
Лзаштво, а нарочито омладина, у овој години Петогодишњег 
плана.

Поред T o n s i ,  земљо-радничке аадруге обављају по.слове на 
размени продуката између индустрије и села. Неаспорно да 
je то веома обжман и ва.жан задатак.

Међутим, досад je врло> здало учињено да се аадруге при- 
хвате осталих многобројних задатака у пољопривреди. И др- 
жавни органи и задружна руководства mtqy: ј*с;ш пришла том 
важном титању. Неправилно je схватање да треба ггре свега 
направити дом, па онда мислити на друге задатке. Постоје 
реални услови. да задруге већ почну са набавком пољсшри!- 
вредних мгашина, тријера, сејалица, ирскалица, вршалица,, то 
јест ,. оних које нису у стању да набаве поједини сељаци. 
Задруге су организације које могј\! да приме на себе заштиту 
биља и  стсже, вабавку лрепарагга, ветеринарских апотека, да 
организују ветеринарске амбулаите итд. Неке задруге псжа- 
зале су одличве резултате у тову свиња., одгајивању живиле, 
Н!а1бављј'1Њ|у| и производњи приплодних г.рла и квал,итетног 
семена. Месни народни адбори имају знатне комплексе земље 
које могу да уступе задругама за  њихове потребе. Ослања- 
јући се на масовне орга.низације: Фронт, омладину и органи- 
зацију жена, на њихову свестрану ттомоћ, задруге ће постати 
носилац ,и организатор 6 cip6e за унанређење пољопривреде.

Потре6 н'о je што пре прићи оопосабллавањју зјадрупа! за 
ове задатке. Међу најв>а:ж.нијим јесте иштање кадрова у за- 
другама, специјално оспособљених за послове с|ве врсте.

He може бити сумње да. ће аадруге, у које je организо- 
BiaiHo у огромној већини наше сел^аштво, уз пуну помоћ др- 
жаве и маоавних о.рганизација моћи да изврше ове задатке.

Ради се о томе да ће сваки сељак који се труди да уна- 
■п.реди своје газдинство, моћи то да псстигне најбол>е преко 
задруте, заједничким напорима свих њевих чланова.

Народни фронт и омладина учинили су дос;:да мното; у 
подизању пољоипривреде. Без њихове помоћи не би се м’огли 
обавити радове око сетве, вршидбе, мабавке семена, изво- 
ђења већих акцмја на заштити биља, у ирим еш  .агрсиехнич- 
ких мера. Вавешћемо неке при;мере. Чишћење стрњике и Ду- 
6о1ко 3'И1М!СКО> орање оре рата; били су ретка пој.ава и то< само 
у извесним MecTHMia У 1947 години спроведено je чишћење



стрњике и орање на 549.950 ха,, а дубоко ор.ање н,а 656.049. 
•Ове су акције спроведене уз помоћ Народног фронта. За  врло 
^ipaiTKo време 'пријавило се хиљлде сељака да на авоји-м газ- 
.динствима примењуј|у| агротехничке мере. У току једног ме- 
сеца, после краћих курсева, ty неким срезовимз! у Србији при- 
.јавило се од 200 до 700 борац.а за принос.

Руководисци 'пољопривредне службе у многим орезоовиш» 
-схвагшш су KfKaiB значај и:мају борци за прино.с за унапре- 
1>ен>е лољопривреде, гледајући у њима носиоце такмичења и 
■јмдарништва у пољолривреди., борце 3!?i ши.року масовну при- 
мену агротехничких мера, Борцима, aai Tip и h o c  <пружићем>о 
свестрану 'помоћ, дајући им стручне савете ;и награђујући 
,н>ихов !ра;д.

Велики задаци на извршењу п л ш а  пољооривреде ш д а ју  
.на среске и месне «ародне одборе. Народна власт постала> je 
»у планској привреди огранизапгор 'и рушводилац прошводње, 
а среоки и месни нгродни одбори су jyi положају да непо- 
средно ру.ководе и да н:а лицу места организују пољопри- 
вредну .производњу.

Организација паљаприазредне службе у среским народ- 
:hhim одборима није одговарала потребама о<пераггивно:г руко- 
вођења лроизводњом, и често се сводила >на адмшшстрирање, 
слање расписа и наређе*ш. Реорганизацијом пољапривредне 
службе у срез|у., ко ја  се оада сггроводи стварањем управа за 
Јпоједине гране производње, омогућиће се .оперативно руко- 
.вођење на терену. Наша штампа свакодневно указује на би- 
р-акратсжи начин ра.да) пољопривредних стручњ>а;ка по орезо- 
вима. Неоспорно je да су те опојаве честе, али треба нагла- 
сити да 3iai то најчешће нису криви стручњаци већ еа;ма\ орлаг 
мизац^ја слјужбе, недовољан број потребноог административ- 
-ног особља, због чега се стручњаци затвар^ју у ка.нцеларије 
уместо да су на терену. Ослобођењем стручњака од адмивди- 
стративних послова, они ће бити бол>е искоришћени и сма- 
:њ:ићемо оскудицу за  'Стручњацим(а!.

Срески «ародни одбори нису досада имали- разрађен 
план пољотривреде за свој срез. Срески одбори ниоу1 иадгшиг 
због тога перспективу својих задагга;к,а:, чекали су директиве 
no појединим геитањима » спро!водили поједине кампање, за- 
.постављајући свакодневну упорну борбу за сва«у област itoi- 
.љопривредне производње. Јасно je да, ће и разрада плана 
.за; сваки срез изазвати више иницијативе код свих о р т н а  
власти за његово извршење.

Задржаћемо се са неколико' речи на а.грарној рефс|рм'И и 
"jo из два оазлога: прво, што 'Се у  овој години о'на завршава



поделом земљишног фонда и баштињењем аграрних интере- 
сената' 'и колсниста на земљу коју qy! добили ,и, друго, аграр- 
на рефорлиа: и иачин к ш о  je  она •сцровед&цз трактеришег 
однос народне власти према трудбеничким масама сељаштва-

У старој Југајславији »аграрна реформа опроведен® je  
под притиском револуционарног рааталожења пролетаријатаг- 
и сеоских маеа, али су властодршди учинили све да je ■изи- 
грају и оцроведу своју полити-ку стишавања револуцотонар- 
мог покрета, заштите велетгоседника и преваре нареда, лоли- 
TH'Wyi нациошлног угњетавања. ArpapHia. реформ^ спровођена 
je  читавих двадесет година, боље речен.о одлагана, праћена: 
многобројним ^аферама. Феудалцима je исплаћеиа отштета, a 
у Војводини, Хрватској и Словеиији велепоседници, банке,, 
акционарска друигтаа' и  црква сачували су углавнам своје 
■поседе. Сељаци који су добили земљу дошли qyi roai њу без 
инвентара, пвдали у дугове и препуштани каш.италистичкој 
експлоатацији. Колонизацијом н(а Косову ;и Метохији и у М-а- 
кедонији спроводила се најбруталнијим оредствим-ai нац?ио- 
нално угњетавање.

У новој држави ^грарну реформу спровео je сам марод. 
преко своје ш родне власти брзо и на нaјдемократскији н»а- 
чин. Главни Tiocao аграрне реф*срме —  подела земље — извр- 
ineriiai je у тоаду! 1946 године. Раскинути -су у потпуностиг 
остаци феудауших односа, извршеш: je ревизија холониза- 
ције на Косову и Метохији, -извршена je експроприједија зе- 
мље великопаседшжа, a, на земљу, узету од народиих непри- 
јатеља, настањени су "колонисти из св'их ма-ших крајевс-- 
Земља je сељациМ|а дата у својину бесплатно и без икаквих 
терета. Спроведен je тгринцип да земља припада! ономе којиг 
je  обрађује. У подели земље учествовали су сами аграрн.и 
интересенти н;а конференцијама.

Земљишки фонд износио je 1,566.000 хектара не рач^уиа- 
јући земљу :K'0ijу еу добили сељаци реерешењем колонатских 
односа у Далмацији. Од све земље 68% спада у обрадиву, 
a 24% iy шуме и шумско земљиште. Земља iairpap«or фоида- 
подељена je тако да су 316.435 сеоских породица добиле 
797.357 хектара земље; државннм добрима., здравствен>и'М,. 
просветним и  содијалним установам^; и државним предузе- 
ћи*ма и ycTaHOBiaiMai датој je 347.441 ха, a 384.000 ха лод шу- 
мама 'прешло je под државно' руководство.

Према Закону о аграрној реформи колоиизирани су у  
Војводини иа земљи непријатеља наше државе и других 
-одбеглих нгродних непријатеља >од 400.000 катастарских ју -  
тара 42.194 породице колониста. Било je много прича да :ко-



лонисти «ehe умети да  обрађују земљју1-, да ће снизити mpo- 
изводњу. Но лракса je показала да, захваљујући радном? 
елану К'01лониста — међу којима je највлше б-ораца — и ло- 
,моћи Kojiy су им указале вл.асти, .колонисти на својим до- 
брима добијају лринос као и остали земљорадници.

Ревизијом старе колониза.ције на KocoBiyt и  Метохији и 
у Ма.кедонији исправљене су неправде TiaiKo да су стери ко- 
лонисти, којима je сада одузета земља, добили другу земљу 
из аграрног фонда.

Зњзчај isirpapHe реформе је у томе што je лиисв.идацијом 
феудализма отклоњена противуречност од  ,које je болсвала 
стар.а Југославија, истерани су са својих лозициј|а велепо- 
седнички елементи који qyi били база сваке противнародне 
политике пре и у току рата, ликвидирана je вековна неправда 
према радном сељаштву. Јасно je да je то могла да  учини 
само једна револуцжшарна власт као што je ваша.

Другови 'народни посланици, мао што се влди, наииа 
Влада, наша народна држава:, лредузима читав низ мера: за. 
унаиређење наше пољопривреде, за (напредак нашег села, за 
подизање материјалног и културног нивоа нашег радвог се- 
љаштва. Мере «оје се предузимају у окладу су са општим 
развитком наше земље у правцу социјдаизм.а. Те мере, дакле, 
леже на линији дубоког друштвеног и економског преобра- 
жај.а који je омогућила Народноослободилачка борба народа 
Југославије, лаша Народна револуција. Наш Петотодишњи 
план ствара предуслове да се и на селу лриступи спровођењу' 
дубсжлх револуционар»них мера кбје ће избавити лаше радно 
сељаштво из вековне зшсгалости и беде у коју ra je бацио 
кап1итализ|£м :и известл га на лут најлапредиије пол>опри- 
вреде, обезбедити му богат и културан живот. Такву линију 
развитка радног сељаштв1а схватају и поздрављају милион- 
ске масе трудбеника нашег села.

Тај велики историски задатак не може се извршлти без 
реконструкције -наше пољопривреде, без проналажења нових 
(одговарајућих орланизационих и привредних форми рада. 
Баш зато што се ради о кругшим, историским мерам>а, мл 
знамо д а  се оне не би могле спроводити ако би наше сеља- 
штво живело и радило на с,тари начин, својствен старој, ка- 
литалисЈгичкој Југославиј.и. Те мере се :не магу спровести без 
јупорног рада, без упорне борбе нашег радног сељаштва за 
њихово остварење. Те мере се не могу спровести без непо- 
мирљиве борбе против остатак(а кали'галистичких и шпеку- 
лантских елемевата Hia селу, који се супротстављају радном



сељаштву, спречавају његав «апр-едак и боре се против из- 
градње С0ци|ј.а1лизм12! у нашој земљи.

Ново друштвено уређење које ми стварамо не може по- 
бедити без савлађив-њ^ и победе над старим, без пуне еко- 
номске и политичке осбеде над остацима лреживелих капи- 
талистичких однооа. Борба против осгатака старог уклз|у|чује 
у себе 'и борбу против малодушнима, и демор£1лизатора, који 
су одраз баш тих капиталистички х оетатака у  Hisiuioj земљм.

Ек101но.мску политижу н.аше Владе на селу прихвата и 
одлучно спроводи у живот рвдно сељаштво, јер она потпуно 
одгсшара његовим .интересима. Радно сељаштво je носилац 
каше политике на селју, iciho je свесни и одушевљени гради- 
тељ новог живота и срећне будућности нашег њарода. Осла- 
гаајући се ,Hi£l њега и јачајући савез р а д н и т ,  сељака ‘и на- 
родне интелигенције, ми остварујемо један од главних пред- 
услова изградње ооциј.ализма iy нашој земљи.

Кад .говоримо о Hauicij пољопривреди и њеном развитку, 
м.и у првом реду мислимо на трудбенике нашег села, wal 
живог човетеа који треба да оств?ри тај велики задатак. Све 
мере наше Владе остале би безуопешне ако м>и не бисмо 
|у)спели да) за њихово остварење мобилишема најшире слојеве 
нашег сељаштва. Досадашњи наш рзд rna селу и  ш ш а  поли- 
тика коју Влада спроводи, окупила je основну масу сељ^штва 
и покреиула у  борбу за реконструкцију наше пољопривреде. 
Tel je дсжаз исправности на.ше економске политике у целинм.

Mw већ имамо у основи разрађеие и> организшцио-не 
облике помоћу којих ће се извршити реконструкциj а наше по- 
љопривреде 'и омогућити свестрани напредак шоиег села. To 
je  наше земљораднјичко' звдругapci/sci. Земљорадничко за- 
другарсгво je основна карика за коју треба да се ухватимо, 
помоћу Moje треба да извршимо преображиј на селу. Гово- 
рити о реконструкцији пољ‘С(привреде и унгшређењу нашег 
села, а не видети улогу задрутарства у томе, значи ништа не 
видети и н.апразно лричати. Све з£1датке које смо ми поста- 
1В1ИЛИ пред нашу пољо.гтривреду, iMeipe «oje треба да пред- 
узмемо и данас и сутра, могу се остварити само кроз јачање 
земљсрадничког задрупфства. Зато je заокрет који се врши 
у  н,ашем задругарству од великог историског зиачај|а не аамо 
за  нашу пољопр.ивреду», него и  за читаву нашу земљу у којој 
се изграђује социЈ121лизам. Нарочито треба истаћи значај је- 
динствене земљорадничке задруге, сву ширину њеног дело- 
вања, сав њен знач(ај за развитак пољ;С|привреде и ш предак 
нашег села. Једиж твеиа земљорадничка задрула јесте она 
свеобухватна форма noMdhy које наше радно сељаштво треба



да  изврши реконструкцију наше пољоприереде ш  бази со- 
цијализма. Преко ових звдруга, у којима je  већ 1С1Кј\|пљ0на 
опромна 'већина нашег сељаштва, ми ћемо спровести! вашу 
економску политику на селу, почев од иајситнијих мвер-а. за 
ун-апређење ратарстви! и сточарства, ловећања приноса, па 
све до потпуне ремонструкцвје тшљопривреде, ш градњ е но- 
вог живота iy Halmeм селу.

Тај нови живот на нашем селу изградиће1МО под р|)1ко- 
водством вође 'и учитеље 1наших народа!, .којв je © одш  наше 
вароде у најтежим часовиш  њвхове историје и довео их до 
јпобеде над непријдггељем и који вх данас у новој нарадној 
држави води n инспирише за борбу, за бољи и срећнији 
жввот редвог човека. Његове речи, изговорене л р и л и к о м  
доиошења Петогодишњег плава», у пуној мери се односе на 
нашу државиу шолитику према селу, на вашоре нашег радног 
сељаштва: „Да, ми ћемо имати Д01ста1 тешкоћа ттри оств,а- 
рењу 'OiBODa плана, |али ми морамо издржати све тешкоће и 
савладати их, јер ће nalc то брзо давести циљ1\1 коме тежи 
сваки Hisim честити грађанин, a то je срећиија и боља будућ- 
HO'CT ншрода наше земље. Ja оа.-м дубсжо увјерен да1 ћемо ми 
савладати све тешкоће -које стоје пред нама при остварењу 
овог Петогодвшњег плана. У na су увјерени сви оивд који 
непоколебљиво вјерују у ств1'1рал,а1чку свагу наших народа, 
наших радника, наших сељака, наше славне сшладине, ваше 
вародне ивтелигеицвје, наших радних гра1ђава1.” •

Нема сјумње да ово уверење деле милионске масе радног 
народа наше домовиие, да у t .cim уверењу раме уз раме оа 
радничком к л а т м  иде иаше радно сељаштво, радна внтели- 
генција и сви радни људи ж ш е  земље, једном речју оааз 
наш народ. Молим вас, другови народни посланици, да пре- 
дложени општедржавни буџет прихватите и глаоа.те за( њега. 
<Бура:н ш л ;ауз).

ПретседавЈајући: Дајем кр^атак одмор.

(После 'одмора)

Претседавајући: Наст.акљамо рад. Има реч Министар 
рада друг Љубчо Арсов.

Министар рада Љубчо Арсов (Изборни срез штипски, 
HP Македонија): Дрјугови 'и другарице, у дискусији О' опште- 
државиом буџету у  коаде Мииистарство рада учествује знат- 
ном сумом од дин. 1.564,576.200 — расхсда, дозволите ми да 
иста-кнем -неколико пихања.



У Hi2iiiioj земљи још y п.рвим даш ш а ослобођења при- 
ступљено je регулисању плата и надница радшжа, намеште- 
Н'И'ка и службеника. Уредбама из 1946 год. етрекинут je сваки 
произвољан н|3(чин њиховог реоуииоања, na je -и то дапри- 
нело брз-ом сређивању наших прилика у шривреди.

Али, брзи ток обнове и осиовне промене у структури: 
наше привреде, ств^рањем, ширењем и јачањем социјали,- 
стичког сектора ;\i њој, превабишли су у много чему те наше. 
основне (сдредбе о  платама и надницама радних људи. Оне 
«и.су одговарш е нашим новим стотребамоз! за јаче потстицање 
радног елана и такмичења, за већу производност рада. Њи- 
хов сжвир је био узак и сувише крут да обухвати нараслу 
енергију и залагање радника, да да правилну награду у од- 
еосу на восш ш ути учинак при раду. Све je то гурало .наша 
ттредузећа и синдикалне организације да већ крајем 1946 го- 
диме постављају захтев з а  измену основих одредаба! о пла- 
тахМа радника, намештеника и службешжа.

У то време ми Схмо били пред великим и у р:2/звоју наше 
привреде зиачајним задатком — остварењем Титоее замисли
o изради Петогодишњег ллана за развитак ш ш е гаривреде 
и мобилизирањем снаг.а за ње-гово извршење. Код нас се 
тек стварала методологија за плшску привреду. Нама je  
још  недостајао низ основних показатеља: У т.аквим усло- 
вима решавању проблема плата и надиица радш ж људи у 
целини и Hiai нш им основама није се могло приступити. Не- 
достајали су битни елементи: показатељи о фсннду плата и: 
»адниада!, о њиховој прсшорцији међу гранама прговреде; не- 
достајали с.у основи за правилније одређивање радн<их 
норми и сл. А без тих података ми у целини нисмо мсгли 
правилно решавати то питање. Министарство реда je морало 
да напусти покјушај у том смислу. Но, и пут решавањ^ тога 
питања одвојено, по гр.ажгма привреде није дао жељене ре- 
зултате. Наше уредбе 'о платааиа радника и ученика у грађе- 
винар-ству, о п л а т а м  пољопривредних радника!, о платама 
радника и ученика у тракторским бригадама ;код пољопри- 
вредних машинских станица, о раду, радним условимоај и 
надницама и платама транспортних радника итд. решиле су 
низ општих питањ® о  регулис.а!Њ!уг радиих -односа, али нису 
створиле чврсту осиову за решавање питања тарифа. Саша 
пракса, стечена њиховом применом, убедила н>а:с je »гјбоље 
да je прерано било правити покушаје одвојен.им решава- 
њем тога питасњ.а за поједине грш е привреде. Садашње



стање тарифа! код нас je такво да ioho претставља низ ра- 
зличитих осгаова, «oje су довеле до знатеих несразмерности 
швагга у појединим граиама приареде. To je имало за  'после- 
дицу много јачу флуктуацшју радне снаге, недовољну дисци- 
плину у примени постојећих прописа 10д  'Стране споједиадих 
ттредузећа,, у тежњи да  привуку и задрже «арочито ивали- 
фикованији део радне снаге, често оправдаме приговоре, па 
и незадовољство појединих ргдиика, као и извеоне тенден- 
ције !Код немих радника <и оиндикалких организација за стал- 
вим повећањем радничке плагге и надиице, често у несразмери 
са ефекгом рада.

FIpBia годииа Петогодишњег плана успешно je завршен^. 
Подаци које je Савезна (планска 'мсжиси ја  објдаила о томе 
jia icH o roBOtpe о великом залагању и елан|у| ш ш их радних 
људи. Наша се привреда већ крајем прве године Титове 
Петолетке знатно одроширилја. Њена излрадња и даљм пораст 
дахтевају, с једне стране, још јаче залагање рздвих људи, 
савлађивање тешкоћа iy упознавању модерне технике, a 

с друге страме, наша ттривреда тражи из дана- у дан све већи 
број радника. Њ ен даљи развој све више поставља пред нас 
задапж  да ооновио језгро радног 'колектива буде што стал- 
није и привезаиије за само предузеће, што значи да за наше 
раднике треба упорније стварати такве услове у самом пре- 
дузећу, како би радници били заинтересовтни да ту остану. 
Питање тарифа iy том погледу игра важону улогу.

Искуство прве планске године >пр(у<жа нам могућности да 
шгогњу плата и надница тфистугшмо шире и да његово ре- 
шавање обухватимо у целини. Показатељи о висини платног 
фонда говоре нам о  тсиме да наша) привреда може да под- 
несе не оамо виси«у садлшњих надшцај и плата, него- да има 
места и извесном подизању тамо где je сразмера плата у 
.поједшшм гранама привреде нарушена, тсао и да се пружи 
стимул у Н1£1грађи!вањј\1 за оне пране привреде које ће се 
јављати Ktaio кључне у .испуњавању Петогодишњег плана. 
Министарство рада дриступило je решавању тога питања.

Овде треба ino-двући да  се сви наши органи рада, као 
•и предузећа и синдикалне орпаиизације, нужно морају ба- 
вити изјунавањем тарифа м радних норми у оквиру своје 
надлежности. Затим, треба се борити да; се спрече дгља 
кршења постојећих тарифа и. на тај на:чин онемогућити 
већу несређеност у tcim проблему. На крају, републичка ми- 
нистарства ,р£)да треба да се енергичније одупиру зактевима’



за одвојено регулисање питања тарифа на терену, јер, ваља 
признати да ће се питање тарифз! моћи правилно решавати 
ако се захвати у целини ћ јединствеио.

II
Питање радне сиаге иије се >код нас 'постављало у 

оштријој мери ;н:и 1945 године, >ни 1946 године. Штавмше, у 
TOM времену ми cmicj имали и 'повремене пojisiBe незапосле- 
ности. И то je б.ило природно. ‘Наша привредг! je тек >почела 
да  се подиже из рушевина проузрсжованик ратом, >па оу 
оргдаи за 'посредовање радац под рукоиојдством сиидимггга, 
мо*гли вршити и они су извршав21ли свој задатак. Али, про- 
ширењем и порастом »aime привредне базе, стварањем плгиа 
и приступањем његовом извршењу, код нас се све више по- 
јављивгала и расла 'потреба! за h o b ic m  рздном сшгом. Само у 
индустрији, рударству, грађевин.арствм и шумарству ми смо 
имали у другој половини 1947 године више запослених 
189.544 радник^) и «амештеника у односу h-si и с т и  лериод
1946 године. Разумљиво je да су то били већином радници 
и шмештеници ,који су привремено били, услед гааследица 
pana, ван про'изводње, а мањи део je оних који  'Се «прв-и етут 
'укључују у 'привреду. To ја-с-но говори о великом тторзсту 
каше привреде у првој пла.нској години и ici ликвидирању 
незапослености у иашој земљи ка.о сталне nojiase. Код нас 
потреба за радном снагом ра/сте из дана у да« и Hauiisi при- 
вредн,21 шредузећа, поред бројно.г укл>учења у рад људи и 
жена који су још ван прпизводње no шилим градовим^а^ 
морају се све више обраћагги радиим људиш; са села и њих 
|\!кључивагги у рад предузећа. Раније, иад je на селу упорно 
и широ;ко 1продир|£1о капитализам, у њему je настутгало ра- 
>слојаван>е и маса радних људи са села шила je ciaiMa за  по- 
слом. Данас, у наишм новим условима већ н-ије тако. Haui 
радни човек eai селу, ослобође« експлоатације сеоско^г зеле- 
«|2ша и градског гавде и баикара, јаче се привезао за село. 
Смањило се спонтано тражење и одлажење «а посао. Код нас 
в>ише «e може дш се 'каже да данашњи радшж човек са села 
иде „прбухом за KipyxoM“. Ta некадашња резервиа радна ар- 
мија, ,која карактерише сваку ка-питалистичку земљу, н и јеи  не 
може бити законита inojiaiBa у нашим условима 'прелаза- «121 пут 
социјализма. Према томе, код нас he бита све мг!ње спон- 
таног одлажења .на посао у ‘индустриоку пр-оизв^дњу. А наша 
се индустрија: развија крупним коргцотм^). Значи, ми морамо 
наћи метод и организацију камс) при новим условима извући



што више нове радне снаге, нарочито о«е са села,, за влшу 
индустрију. Дооадашњи метод рада1 и 'органтааци-ЈА! за по- 
средовање не мопу бити довољни. Ззпго Министарство рада 
приступа 1срганизо1вању управ^ за радну снагу о д  горе до 
доле, које ће имати за з.адатак: да провллазе изворе и еви- 
дентирају расположиву радну снзгу на терену, да врше 
њену расподелу |\i сагласности osi органима планир-ња. 
Угђраее за радну .сшгу ће •ортаиизовати и руков-одити прику- 
плу2(њем радне снаге на терену, руководити агитгидијом и 
пропагандсм за привлачење радних људи Ga> села. «а rmcao 
у заједници и уз неттосредно суделовиње заинтересованих 
нредузећа. iHa овај начин лроналажење нове радне снаге и 
њено укључивање у привреду врлжће се добровољно. Нас 
Miop-a руководити начело да ее људи, колико je то могућмо, 
сами определе на к!жав ће рад хтети да оду. При томе je 
важно да свавко зна д а  у овој земљи сви треба да раде и ко 
не ради, тај не може да има она права «  погодности која 
пршиздају радаицим-а *и сваком радном човетсу укључееом у  
производњу.

Овде треба подвући да су се код нас појшиле тенден- 
ције као да иама треба много в-ише нш е радне снаге, него 
што је то фактички неопходно за испуњење планом постав- 
љенвих задотама Нас су уверавали да ће нам требати више 
10д  200.000 новлх радника за  индустрију, грађевинарство и 
шумарство 51 1948 -години, ia истовремено се сумњало да ћемо 
моћи ТОЛ.И1КО нових радника у овом моменту укључити. To 
je, ca једне стрше, дов-одило дс» тога дн1 имамо требовања 
поједиких предузећа за неколико пупа више лове радне 
ша>ге него шт.о je могу запослити, a с друге, демобилизи- 
рало je «аше руководиоце на терену у предузимању м-ера за 
поб,С1Л>шање орпађнизације рада и за извршење планских за- 
да.такЈП са фактички нужним бројем рдника:. Међутим, нама 
треба око 70.000 нових радника 3ia испуњење плана у 1948 
години, iirpeMisi шровереиим анализама планске комисије.

Откуда o b i : i несразмера у предвиђању нове радне сњаге? 
Она долази отуда што се узимао пора:ст i\i једном моменту, 
а не п.сггребни просек пораста у чиИгвој години. И због топа, 
разумљиво je да ће «аше мере и напори бити друпачији у 
прво-м него у другом случају. Миого више «епотребвих 
тешкоћа имаљи бисмо да морамо радити оно што није било 
неопходно. To не знмии да ће бити сасвим ла:ко1 плански и 
организовано пронаћи и укључити у гаривреду нових 70.000 
радника. Тај задатак тршжи' од opre«а рада брз, смишљен



и доста нш оран рад. Али то у  исто време знчи да та  ми 
можем.о1 испунити, јер je он реално постављен.

Ми. смо jo in  у то'ку 1947 године слушали гл1а1Сове сумњи 
у извршење плана, а по-себно 3iai лроналажење и стварање 
нове радне снаге и  редних кадрова, али kisim je  ш ш  исму- 
ство ломазало да  никакве сумње у иопуњење плана нису 
биле оправдане, да ,и<х je  H a n n  радни чавек разбијао cbi£!khm 
новопостигнутим успехом.

Оно што! je  посталио друг Т и ф о ,  t o  се вером, одушевље- 
њем и напором наших народа остваривало и остварује.

КЈ£1о посебан проблем треба 'истаћи пиизње укључтаања 
женске радне снаге iyi лри.вреду и њенк> огсваллфлцирање.

Треба лризнаггот да досада ми нлемо уопели да изредимо 
ни план «и метод за њено увлачење у привреду. Код нас 'Се 
обично мн.ого говори о потреби згшослења жен>а>, о томе се 
пише и агитује, али се све то  рад:и некако олште и алстрактно. 
З а  масовније увлачење жена у привреду треба коикретно ч 
указггги у којој грани, односпо у којој делатнасти поједи- 
них г.рина привреде жена може не само да замеии мушкарца, 
него и да развија своје способности. Има делатностл (тек- 
стилна, фина механима m сл.) где њена већа спретноет адоже 
не оамо да повећа југчимак р£1да, него и  да побољша сам ква- 
литет. На тако одређеном раду она може дја усаврши метод 
и средства пролзводње и да постане виссiko'Kвалифи.к овани 
MaijcTop. Јасно je  да опште, а не конкретно прилажење при 
укл>учивању ж е ш  у привреду доеоди до тога да ми имамо 
не само релативно мали број жена, зап&слених у привреди, 
него да се увлаче на посао' и у  такве грш е, где за њихово 
масовно увлачење немц због специфичности и тежлне посла, 
sehnx лерспектива, на пример, у јамском раду1 у рударству, 
у предузећима тепгке иидустрије и сл.

Збо:г топа) се руководства привредних грана и органи 
рада морају дубл>е и темељитије позабавити овим пробле- 
мом и читав рад на за.и,нтересовању и увлачењу жен.а у при- 
вреду усретсредити ш> одређене делатности и гране -при- 
вреде. У исто време треба предузимати мере да жена! раднида 
стекне влше кЕ;2лификације и да се ловећа број женске 
омладк.не за  учење у привреди. Треба напомеиути да je број 
ученица у привреди ј.сш ,мали (око 10% од свих ученика у 
привреди у 1947 години) и д а  то претставља посебно ли- 
Т1£1ње у стварању квалификовалих радница код на,с.

Алн, с дриге стране, проблем увлачеша женске радне 
снаге у привреду уско je повезан са шипањем побољшања 
радних услоаа и заштите мајке — раднице и њене деце.



Досада су и  предузећа, и оиндикати, и АФЖ показивали 
лиало иницијативе iy коришћењу локалних извора и могућ- 
»ости за стаарануе јасли, обданишта, дечјих ©ртова и 
сличн'0 . Исто тако, није било довољно упорности да се h c e . i  
иредузећа обаизежу да |yi свдјим »нвестицжжим плановима 
предвиде и гра)дњу објеката за ј^сле, обданишта и слично. 
А без стварања ;и лобољшања тих могућности, да жене- 
раднице могу без стрж а  остављати и поверавати своју децу 
(Непоиаиељицама д<ж су на раду, биће тешко 'маоовно укљу- 
чивање женске радне снаге у привред)1

За укључивање радне снаге у привреду органи народне 
власти и управе за радну снагу морају обезбедити сталну 
и непосредну помоћ синдикалних организација на терену, 
као и  свих ш совних  народних органшација. Без њихсвог 
политичког и втеггитног рада и  Југгицajta) на радне људе тешко 
je  замиелити шире и правилно укључивање нове радне 
снаге. Отуда органи рада добијају  један нов и за:машан за- 
Датак, али то je уједвдо и задатак иаших маоовиих органи- 
зациј|а.

Псводом проналажења радне снаге и њеног укључи- 
вања у привреду, долустите да напоменем следеће: за по- 
следња три месеца у н-еким нашим републимама почела оу 
ее формирата извесна тела iKojia су  добила за  задатак евиден- 
тирање и укључивање радне CHtaire у привреду. Али су се 
лри томе ло јш или  -и овде, као и раније у  низу привредних 
грана, извесне лартикуларистичке тенденције, да се евиден- 
тирана радна cmalra у једној |реп|у1блици задржи, за шотребе 
са.мо те републике.

Исто тако ш  терену све више се миоже п,01јаве врбовања 
радне снаге која je већ запослена, ш жењем низа пропиоа о 
уређењу радних односа. Нек.и наши руководиоци предузећа 
неодговорно обећавају веће ш граде и друге п.сгодности 
caiM o да привуку р-дника на своју стра.н1у|, «е водећи много 
рачупа како ће се то одразити на друге раднике :и на нашу 
привреду уопште. Тог кршења наших прописа о радним 
односима И -Mial и у другим видовима. А све то CTBapiai извесну 
«есигурност iyi правллном испуњавању задатака, пбјачава 
прелив раднима из предузећа у предузеће, поскупљује нео- 
правдано «ашу ироизводњу и слично. Мислим да je све то 
неспојиво са јединствен-ошћу наше планске .привреде 'и да  
се ту треба упорно борити да. се одреди правилна расп,одела 
лрема 1Потребама појединих република. См1£гграм да и |yj по- 
гледу у1кљ!уч|ивања радне снаге у нривреду треба завести 
одређену планску дисциплину и борити се против сваког
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њеног кршења. Ако тога н е  б у д е ,  ми не м о ж е м о  е п р о в ,С 1Д и т и  
организовиио у к љ у ч и в а њ е  н о в е  р а д н е  с н а г е ,  н и т и  њено праг- 
вилно р а с п о р е ђ и в а њ е .

Пи-цањју! прав:илн<е >при,мене одређемих протш:са. радних 
односа, . С 1 Д Н О С Н О  поштовања њихове законитости Mopat се 
посветити озбиљна пажња не csimo о д  стране органа, рада  и  
привреде, него и оргања j'aiBHor тужиоштва'.

III
У току Петогодишњег плана м'и ћемо морати да  ocncco- 

бимо 400.000 квалификованих радника. 3ia извршење гога 
задат.ка доаада су органи рада, надлежни привредни органи,, 
комитети за средње и  ниже стручне школе и пкурсеве, мини- 
старства просвете народних република предузимали низ- 
мера. Донет je и v важвссти je низ правних прописа о оба- 
вези предузећа и послодаваца за обучавање младих кадрова- 
KpisijeM 1947 године на тај начи« било je обухва(ће;н'о 78.611 
ученика ј\| привреди. Постоји по нашим шривредвдш преду- 
зећима н'из планова о стручном оспоссбљавању радника пу- 
тем KypceBiai. Али, у свем то/м раду није било довољно коор- 
динације ни одговорности, а. ни контрале; поједини фактори 
делују сами за себе. Зато се «ије могао изградит.и посеба«' 
систем у .гтодизању потребног радног кадра. М'И дањас на 
терену имамо не само различитости im .срганизацији, <у ме- 
тоду ваопиташа!, програму- учења, у бризи aat смештај и- 
снабдевање ученика и сл., него и неизвесиост колико ће и  
које стручне делатности које предузеће односно администра- 
тивно.сшеративно руководство изучити учемике у привреди' 
односно квалифицирати већ запослене роднике, Kialo и неси- 
гурност самог пред!узећ|31 хоће ли и кол-ико од  тог кадра,, 
кога o'hih уче и ггодржавају, остати на раду у њима. Све то,. 
наравно, утиче на квалитет њиховог оспособљ.авања и на* 
однос и привезаност самих радника уз предузеће.

Да би се уклонила та разиоликост у орп£1низацији и 
надлежиости, као и иесређеност у стварању и уздизању 
радних .к^дрова у привреди, било je потребно створити 
један јединствени орган који ће руководити том групом 
послова.

Министарство ра1да добило je у задатак да се путем п,о»- 
себног opnama рада — Управе за радне кадрове — брине о  
стварању и уздизању рад,них кадрова у привреди. Упрша 
за радне кадрове уједињ!а)ваће читаво то питање, ствараће 
пљт, даваће конкретне задатке одређеним привредним руко-



водствима, и непосредно «антролисати извршење тога плана. 
Даље, самз ће стварати и управљати школама за ученике у 
привреди. Hisl крају, изграђшзаће јединствен план и програм 
стицања више квалификације радника путем курсев.а.

У вези od решагаањем питања стварањ.а и уздиз&јња 
радних кадрова у привреди, Министарство рада сматра да 
треба одредити временску обавезу ученика у привреди од- 
FOCHO курсиста, које држава или предузећа школују, којом 
се ини задужују да ће дцређено време бити н,а послу где he 
их одређени органи државе послати, односно да ће одре- 
ђено време радити у о«'ом 'предузећу које их je издржавало 
на школовању. Устшовљење овакве ;с1бавезе за ученике у  
привреди и раднике који иду ш  стиц.ање више квалифмка- 
ције намеће потреба да шредузећа створе стално језгро за 
своје радне колективе, које ће бити не само технички нај- 
боље оспоеобљен.о., него ће бити и најиницијативније у ра- 
ционализацији и бол>ој оргадизацији рада у предузећу. To 
ће бити језгро радног колектива предузећа, на које ће се 
предузеће ослнњати при извршавању нових задатака. Али, 
ствграње таквог језгра радног кслектива по нашим пре.ду- 
зећима нужно намеће њиховим руководствима да се боре и 
остваре такве услове за њихов смештај и сшјбдевање, к о ји  
би раднике задржавади hisi р,аду у одређеном предузећу. 
Ваља напоменути да има руководил1а1ца предузећа који се 
недовољно брину, иа,ко постоје мотућности да се услови р.зда 
побољшају.

И овде треба подући да ће органи рада) успешиије испу- 
нити 'постављени задатак а«о сивдимггш и друге масовне на- 
родне организације иепосредно помогну iy одабирању, ва- 
сгштању, стручиом уздизању рвдних (кадрова. За положај 
учеиика у привреди, за  њихово В'Н!Спитање и оспособљавање 
таква сарадња и гоомоћ одиграће важну улогу.

IV
У погледу зашт.ите радника при раду и осигурању за 

случај болести, несреће и старости у току 1947 године стање 
се зиатно ^поправило у односу на раније године, али још 
увек не одговара нашлм пр-или-кам'?,! и могућиостима.

У току прошле годиие органи Инспекције рада ју1спел:и 
су да прегледају највећи број н,гших предузећа, д а  утврде 
низ недостатака ,и пропуста у хигијенско-техничкој згштити 
и у примени радних провиса, да предузму мере за њихово 
отстрањивање. Али, из искуств!?! орпана Инспегадије рада 
види се да се наши' руководиоци предузећа, ;па и  њихогаа



административно-оп-еративиа руководства, још недовољно 
залажу да искористе свг! постојећа средства за  отклањање 
евентуалних «ecpehiai, да поведу више р.ачуна о самим раднн- 
цима, ЊИХОВС1М прековременом раду, њиховом смештају и 
снабдева.њу. Стетистички подаци говоре да поједина преду- 
зећа настоје да р-адници раде непрекидно .и недељом, не во- 
дећи довољно ра1чуна о њиховом исцрпљењу. Сам факат да 
Јтмам-о повећање смртних сл(удејева и ;С1пштег броја  несрећа 
у односу на 1946 годину говори о  потреби да се напги руко- 
водвћи органи на терену озбиљно замисле и предузму одго- 
варајуће мере за зшггиту радника при раду, за њихов 
одмор и за њихове услове живота.

С друге стране, наши орпан.и Инспекције рада нису још 
стекли нужна позвавања и метод аншизе, ;па су многи њи- 
хови пре-гледи били повриши и формални. Томе доприноси 
и то што су службеници Инспекције рада на терену често 
били одређени од  стране руководства, варочито среских, на 
све могуће друге послове, тако да су се ш јмањ е посвећивали 
изврш2.в£1њу свој.их задат.ака: јпроверавању хигијенско-тех- 
ничке заштите радника при рад\), правилном лримењивању 
гравких прсшиса који регулишу радне односе радш ка.

Министарство рада приступшт je реортонизацији Ин- 
спекције рвда ликвидирајући! као посебне јединице специ- 
јалне инспекторате и сггаа/рајући инспекције рада при орга- 
вима народне власти као посебне оргагаизацлсше јединице на 
односно-м територију, у којој ће се поједине групе инспек- 
тора претежно бшити лроблемима заштите једне или више 
грана привреде. У исто време Ми.нистарство р.ада je добило 
задатак да организује инспекциј^ ш рних котлова.

Као што je већ поменуто, осигурање радника, намеште- 
иика и службеника за све врсте осигурања лобољ ш ш о je у 
току прошле године. Самп подаци о  дзшањима за оствари- 
ва1ње права 'осигуршика из Закона о социјалном осигур.ању 
показују колико о\\ она порасла и р.аширила се.

а) Н.а лекове и лекарске трошкове, на лечење у болни- 
цама и ошаторијумима, Hiai хранарину, на давања за случај 
опоравл>ања и иа -остале помоћи утрошено je: у  1939 год. 
394,959.377 ди«ара-, у 1946 год. 976,428.331 динар, у 1947 
год. 1.966,048.229 дивара.

Ово повећ(£1ње није само резултат повећииог броја оси- 
гураника него 'И стварно повећање давања, што се види из 
следећат гарегледа inpoice4Hor дав|ања: у  1939 год. 447,69 ди- 
нара ;на 1 осигураника, у 1946 год, 1498,60 динара eai 1 оси- 
гураиика, у 1947 год. 2027,57 динара на 1 осигураника.



б) Давања инвалидиш! рада текође су у .ггорасту: у 1939 
'Год. 70,302.955 динф а , у 1946 год. 180,347.073 дииара, у 1947 
год. 273,245.143 динара.

Тај лораст није резултирао oaiMO због тага што се по- 
већао број несрећних слјунајева, него и због повећан»а да- 
В|ања на једног осигураника, што се јасно види из следећег 
прегледак у 1939 год. 238 ди.нара на 1 осигураника, у 1946 
год. 551 динар iHiai 1 ©сигураника, у 1947 год. 1082 динара на
1 осигураник-а,.

в) На име пензија радника за изнемоглост, стагрост и 
смрт давања су исто т,а!ко у nopacTjyi и то: у 1939 год. 95,909.165 
дииара, у 1946 год. 470,003.294 динара, у 1947 год. 1.156,297.000 
динара, или просечно на 1 осигураника: у  1939 год. 331 ди- 
нар, у  1946 год. 936 динара, iy 1947 год. 1547 дигаара.

г) На име додатка на децу испл^ћено је: у 1946 год. 
849,665.407 динара, у 1947 г.од., 1.658,029.704 дишра.

Али, у иогледу вршења функција, организације ооцијал- 
иог осигур|б1ња још носе старе недостатке, — гломазност 
администрације и аоарата, и бирократизам. Заиим недо- 
статке у обављању здравствене службе при наглом таорасту 
директних осигураника. Наиме, еејединственост здравствене 
службе у земљи, подељене медицинске уст.анове и стручне 
снаге ('KoJe су ионако иедовољме) условљавало je да  су 
радни људи тешко долазили до нужне здршствене помоћи 
и заштите. На крају, сам Закон о социјалном осигурању не 
обухваша све наше службенике. Он нарочито у 'Пензионом 
осигурању Н'0'Си остатке cnstpar регулисања осилурања тако 
да увек -и не даје јединствено регулисање те материје.

Из свих тих разлога Минисиарство рада приступило је> 
v сагласности са Претседништвом Владе, издвајањ^ здрш - 
ствене службе из социјалног осигурања и њеном (уједињењу 
са оопшт.ом здравственом службом под непосредним руко- 
водством Комитета за народно здравље; пристутшло ее про- 
учавању реоргаиизације самог ооигурања, стрипрема се нови 
закон о осигурању радника, вамештениш и службеника'.

V
Из досада изложених питагаа! лроизилази вде само то да 

садржина рада Минист.арства рада добија нови и шири ка- 
рактер, него да баш то намеће да се -ортанизациона струк- 
тура и метод рада у свему измене и да од регулативно- 
•npaiBHor opraiHiai .постане оперативно-привредни. Сама орга- 
низација Министарств.а рада претрпеће низ 'промена ка«о



би одговорила постављеиим задацима. Исто пако минист.ар- 
CTBiai рада народних република и повереништва рада народ- 
них одбор!'! не c,aiMO што ће проширити ;поље свога рада, 
него ће дсбити значај.ну улогу у оперативном руковођењу 
и решавању проблемја радне снаге, радних кадровц спрово- 
ђењ!а тарифа, ииспекције рада 'итд. Према томе, мииистарства 
рада и ловереништва рада н.ародних одбора треба да у 
активном решавнњу постављених проблема и руково-ђењу 
иослова израстд! у важну карику нашег државног anapanai за 
извршење зндалака Петогодишњег плана обезбеђујући за 
то живу радну снагу и стварајући квалификоване радне 
кадрове. (Аплауз).

Претседавајући: Реч има савезни минисигр ,и Претседник 
Комитета за заштиту 'народног здравља др Павле Грепорић.

Министар Владе ФНРЈ др Павле Грегорић (HP Хрватска): 
Другови и другариде народни послшици, упоредо с екс- 
номским ттодизањем наше земље ишла je и орпанизација 
здравствене сл!у(жбе, и ж о  je — морамо признати, — та!ј 
темпо био, а још je и даиас, знатно полаганији. Тај тем-по 
условљен je одређеним ф,зкторима, ,који су се при рекон- 
струкцији здравствене организаДије испријечили као сметња 
и чинили зшггне тешкоће у брзсш провођењу «аше нове 
здравствене политике. Ти фактори су, у првом реду, тешко 
наслеђе прошлости, као што je то екоисмсш биједа у старој 
Југославији, .кој.а je условљавала! и лоше хигијенске прилике 
(лоша исхрана, лоши стаиови, уоггће ниски стандард живота 
и с тим |у вези лоше здравствено с к њ е  нар.сда). Тешко стран 
дање нашег народа за вријеме рата, хиљаде разрушених 
кућа, кронично гладовање, појава епидемија итд,, све je то 
довело до тешког здравственог ст’ања у ш ш о ј земљи и захти- 
јевало хитну интервенцију у потледу подизања здр.авственог 
стања, тим више, што je реконструкциј« земл>е, извођење 
Петогодишњег илана 3'2(хтијевало у 'Исто вријеме велитсе на- 
поре радних маса наших народа.

Наша здрашствена служба нашла се одм!2(х послије осл-о- 
бођења и у погледу медидинских кадрова и ју| итогледу меди- 
цинских уст.анова, пред врло тешким проблемима: много 
смањени лијечнички кадар, врло смањени кадар средњег 
медицинског и  нижег медицинског оообља, који je 'ионако 
био несразмјерно мали према броју лијечника, релативна 
малени број здравствених уст.анова, то je била баз<а! на којој 
je  требамо изградити нову здравствену службу у Југосла- 
вији, такву здравствеи^ службу .која би основну бриг^ по-



светила широким маоа1ма радног народа у граду и на селу. 
Н ова социјално-економсш) структура) наше државе захтије- 
звала je  и нову орг.анизацију здравствене службе. Било je 
лотребно провести јединство превентивне и куратив.н!е ме- 
дицине 'Kiaio основицу лове здравствене политике, било je 
потребно пронаћи нове кадрове за ту сл!у|жбу, односно узго- 
јити  на новој основици зиатае дио медицинскпх кадрава. 
Исто тако, било je потребно реорганизирати медицинске 
установе и изградити нове.

Најбољи људи -на пољу здра1всгвене службе у старој Ју- 
гославији улсжили су велике напоре за организацију пре- 
вентивне медидинске службе, без које «е можемо з,а1мислити 
•ефикасдн рад на подизању здравља широких Mialca станов- 
Н'иштв(а1, — али je капиталистичка Ј!у|госла1вија стварјаша не- 
премостив јаз  између превентивне и куративне медицине и 
врло брзо — после становитог успона у орпа-низацији пре- 
»ентивие медииице у  Југослав:ији — онемогућила даљи 
развој превентивне медицине у Јупослаеији.

Задатак спајгања, уједињавањ.а превентивте и куративне 
.медицине могао се извршити тек у  ЈјуГославији, у којој je 
радни народ узео сву власт у своје руке и под руководством 
Комунистичке партије са другом Титом на челу почео са 
изградњом нове со-цијалистичке Југославије.

Наша je држава у пуној мјери помогла оваков(\) рекон- 
■струкцију здравствене службе и великим дотациј<а1ма у опће- 
држ.авном буџету омогућила да се псдузму први кораци и 
организујм припреме за даљи рад на организацији нове 
здравствене службе, с једне страие, tai с друге, да се великим 
инвести:циј|ам1а1 осигура изградша великог броја медицин- 
ских установа (болница, поликлиника, амбулшата, дислан- 
зера). Исто je тако будџетом ошгуран узгој великог броја 
медицинских кадрова.

Стари медици.нски и средњи медицински кадар, пред- 
ратне ванболничке медицинске установе, као што qv домови 
народног здрављиа), здравствене ст.анице, дисгааизери, школ- 
ске поликлинике итд. стара организација здравствене 
службе, која je строго одвајала превентавну медицииу од 
кураггивне, у којој je  здр^авствена помоћ со1ЦИЈ!а1Л,ног осигу- 
рања била издвојена из опћедржавне здравствене организа!- 
дије  — то су били услови >с којима je требало рачунати код 
провођеша! здравствене службе на новим соцјиј^листимким 
намелима.

Организа.цију здравствене сл!у|жбе у Југославији требало 
j e  лроводити брзим темпом, јер je, с једне стране, здрав-



ствено стање широких маса раднођг ст.ановкиштва Југосла- 
вије страдало мање -од тешких епидемија ;које су се поја- 
виле као посљедица рата, већ услијед кроничног гладовањ.а^ 
3&I вријеме окупације знатног дијела становништва, док je* 
с друге стране, било потребна, у ц.иљу реконструкције нашег 
господарства, уложити огромне наиоре који су за1хтијевали 
масе здравих и сн,ажних градитеља нове Југославије.

Пјугг je био само једа»: ozi кадровтма који с;у нам ссташк 
од старе Југаславије, уз нешто мало извјежбаног кадра за 
вријеме Ослободилачке борбе, са установама к o је су еам  
остше од раније, приближити медицинску службу широким 
масама радног народа и привући их h,si активну сурадњу iy 
провођењ|\| нове здравствене политике.

Требало je ствсрити план за узгој нових медицинских. 
кадрова, 3tai поправљање оштећених медицинских уст^нова, 
за изградњу .нових медицинских установа, болница, поликли- 
ника, амбулаиата итд.

У Јупоелавиј|И je послије ослобођења било отпршиже
4.500 цивилних лијечника, од ксјих je преко 60% ншршило 
45 годину. Исти тај одн-ос показују и специјалисти, којих 
у нашој земљ-и имамо сргвмјерно врло мало (свега нешто- 
преко 100 специјалиста за туберкулоз|\1, 10 ортопеда, мање 
од 150 специј,алист1а за> дјечје болести, о,ко 50 рентгенолога 
и исти толики број баиктержмога).

Већ ова сли.ка показује потребу нове политике кадров1а,. 
а у првом реду стварамла’ младог медицинског кадра, с једне 
стравде, и узгој већег öpoijia/ специјалиста за куративну и пре- 
вентивну медицину, с друге страие.

У том погледу учињен »je велики корак . напред тиме 
што je ©CHM београдског и загребачког медидинског факул- 
тета довршен и медицински ф а к у л т е т  у ЈБубљани, док су 
Босна и Македонија добиле по једа.н медицински факултет, 
од којих су оба тек у почетку развитка. Дана.с се «алази у  
Југославији преко 7.000 студената медицине. Међујтим, не 
треба заборавити да je узгој медицинских њадрова мјеница 
издаш  ,на дуги ро,к: медици.нски студиј врло je дуг и наша. 
здравствена служба добиће знатан број нових медицинских 
кадров1а тек послије завршетка првог Петогодишњег плаиа. 
Слично стање постоји и у узгоју апотекарских кадрова, који 
се узгајају на два ф^рмацејуђгска факултета. Ов^кова оргл- 
низација узгоја висококвалификованог медидинског и апо- 
TeKiapcKor кадра даће до краја 1951 године око 2.500 нових 
лијечника и 900 'нсеих апотекара. Ако узмемо у обзир да je  
у старој Југоелавији кроз 23 године завршило медицинске



студије нешто мање од 3.000 студенаш, видјећемо колик« 
je напредак учињен у новој Југославији за кратко вријеме 
послије ослобођења.

Данас нам преостаје једино да оне медицинске кадрове 
каји  здравственој сл|ујжби стоје на) распшкшењу, распоре- 
димо тако како je то најпотребније с обзиром nai здравствено 
стање у појединим републикама. Сам распоред лијечника у  
нашој земљи «еправшга.н je. TaiKOi, на примјер, у Босни и  
Херцеговини имамо 10 срезова без лијечника, иако je баш  
та  република жариште епидемије тифуса и повратне гро- 
знице. Читав низ срезова (KOitapai) данас имају једног лијеч- 
ника или га уопће немају. Постоји једна аномалија у распо- 
реду лијечника, Kojia се вуче из прошлости, a то je велика 
концентрациј^ лијечника yi градовима, а релативно врло 
мали број лијечника <Hia» терену. Данас iy Народној Републици 
Србији долази један лијечник на отприлике 3500 станов- 
ника, у Народној Републици Хрватској један лијечник да 
2500 стшовника, док je у Народној Републици Словенији 
тај однос нешто повољнији. У Македонији и Цриој Гори 
један лијечник долази на преко 4000 становника, а у Босни 
и Херцеговини Hia 7000 становника. Ако узмем>с1 као норму 
један лијечник на 1000 стаиовнима, видјећемо KaiKo велику 
бригу морамо посветити узгоју иаших висококвалифицира- 
них медицинских кадрова.

Сматрам својом дужношћу да -сдам призж њ е оним ли- 
јечницима и оним средњим медицинским кедровима који 
данас у болницамја, са.наторијумима, по ванболничким устан 
новама .на терену савјесно врше свој одговорни и тешки 
'посао, обављајући пооао који je раиије вршио знатно већи 
б)рој 'медицинских кадрова.

Али, морам исто тако да споменем и оне медицинске ка- 
дрове који измичу од своје дужности да  помогну 'Нашим 
вародним масама и нашим орг.анимоа) народне власти, даорпа- 
«из-ирају што ефикас.није здравствену сл)у|жбу и омогуће 
брзу ликвидацију жаришт,а заразних болести, с једне стране, 
>и брзу лијечничку помоћ, с друге страие. Комитет aai заштиту 
народног здравља, да би барем доиекле омогућио правилаи 
расп-оред лијечничкочг кадра!, морао je прибјећи ^ивилној 
мобилизацији медицинског кадра. Но и у том погледу не 
наилши се увијек на п)уно разумијевање са стране миии- 
старстава иародног здравља ;поједи«>их републима. Имаде још  
једна шојава у  распореду медицинских кадрова, коју ћемо 
морати сузбити ефикаснијим мјерама »его што смО' то  учи- 
нили досада. Помааало се, наиме, да велики број апсолве-



ната медицине и апсолвената фармаколошког ф|г1култета не 
завршују етудије, већ траже разна намјештење ка:ко би избје- 
гли мобшгизациј|у|, чиме знатно ометају плаески: раопоред 
медицинског кадра у нашсј земљи. У циљу што правилније 
расподјеле лијечн.ика у »гшој земљ.и Комитет ће предложити 
з£кон о обавезној служби лијечника и осталог медицинског 
особл>,а ма пет година.

Питање средњег медицин.ског кадра: иарочито je кри- 
тично. От1П(рили1ке на 4.500 лијечника долази у  Југославији 
тек нешто преко 1.000 оредњих медициноких кадрова, док би, 
заправо, тај однос морао бити обратан. Да1 би се тај број 
средњих меди.цинсмих -кадрова, као и иижих медицишжих ка- 
дрова, што више и што брже повећао, јер je то услов за 
бољи рад у болницама! и осталим здравственим установама, 
знатно je по-већан број школи за средње и ниже медицинске 
'кадрове. До:к je 1941 године било 5 школа за средње меди- 
цинске кадрове и( 8 школа за ниже медицинске кадрове, ми 
CM-oi у години 1945 имали 10 школа з,а средње медицинске 
кадрове и 25 школа за ниже медицинске мадрове, да би у го- 
дини 1947 број школа за средње медидинске кадрове пове- 
ћали Hia 47, а за ниже медицинске кадрове на 58. Овом пове- 
ћаном 6poj|\i новооснованих школа одгов)2ра и повећан број 
ђака. У години 1945 било je упиеано 140 ђак,а у средње ме- 
дицинске школе и 250 ђака у ниже, а године 1946 no&ehiaio се 
тај број на 420 ђака у средњим медицинским школама, Го- 
дине 1947 било je  у цијелој земљи уписано 2.213 ђа-ка у 
средње медицинске школе и.2.287 ђака у ниже медицинске 
школе.

Буџетом су осигуране зшггне своте за издржавање ових 
школа и њихових интерната. У сврх|\| помогања студемата 
медицинског факултета и ђака на средњим и нижим меди- 
цинск'им школама, Комитет je осигурао своту о д  преко 12 
милиона дииара за 498 медици-мара и 33 ђака средњих и 
кижих медицинских школа. Осиад тога, свака ’народна репу- 
блш м  освгурала je у свом буџету становиту своту aai изда- 
вање стипендија студентима медицинског факултета и ђа- 
цима средњих и нижих медицинских школа за ст)удије у 
иностранству.

Како je Југославија ратифицирала устав Свјетоке здрав- 
ствене оргаиизације, «ми користимо погодиости које нам даје 
чланство у тој организацији и шаљемо сваке године свр- 
шене лијечнике и специјалисте на уоавршавање свог струч- 
ног знаља у СССР и друге земље Евроше и Америке. Та-ко



нам je ове године одобрено 80 стипендиј(а за лијечнике и 
средње медицинске 'кадрове.

Прије рата имала je Југославија 31.000 болничких кре- 
авепа. Иако je за вријеме Ослободилачког рагга; уништен зна- 
тан 'број болница (према подацима које >има, Ксшитет, 'преко 
20), до 'момца прошле године тговећаи je број кревета на 
лреко 43.000. У односу на 1946 годину број болничких кре- 
вета повећа-н je за преко 5.000. Међутим, морамо признвти 
да  овај велики пораст болничких хревета .претставл>1а само 
разне импровизације, а никако не иде Hia; рачј)Ш изградње 
нових болниц|& и других медицинских усханова. Већмном се 
тај број кревета псвећао на тај начин да се већ у постојећа 
болничш  одјељења ставио већи број кревета, или су се 
.адаптирале више или мање погодне зграде за болнице, од- 
иосно болничка одјељења.

Ако као норму узмемсн за опће болнице 3 болвичка кре- 
ветпа на 1.000 становника., онда нам je потребно 45.000 бол- 
ничких кревета за< 15 милионаЈ становника. Осим тога по два 
кревета иа хиљаду становника за туберкулозне болеонич<е, 
што изиоои 30.000 болничких кревета и 1 кревет на хиљаду 
спшовиика за болнице за душевие болести, што' износи још
15.000 болн.ичких 1К'ревета. Према тсше, потребно на-м je у 
цијелој земљи свега 90.000 болничких кревета. Ми, међутим 
немамо ни половицу тог брс јa, а ако рачунамо: број стан- 
дардних кревета, то јест, болничких кревета кшко их данас 
тражи модерна медицинша' наука, сшда je тај број још знат- 
но мањи. Закон о петогодишњем плану предвиђа! изградњу 
14.300 бс1лничких кревета (стандардних к р е в е т а ) ,  чи'ме ће 
овај вели!ки мањак на болничким креветима бити знатно 
см>ањен. У години 1948 изградиће се у Југославији читав низ 
болница и болнич;ких одјељења.

У организаидионом погледу у.тврђени* су типови болница 
као што су утврђена и нов® окв-ирна начела за њихов|\1 орга- 
ниаацију и рад. Најактуелнији проблеми у болницама јесу: 
пит.ање исхране и литање обрачунавања и наплате болнич- 
ких трошкова, затим финансирање болница. Донете су једин- 
ствене тчаблице aaj исхрану болесника, на основу којих се 
исхрана знатно побслљшава. Међутим, iy овом мјеоецју| про- 
'блем исхраие по болни.цама дошао je у кризу због уво-ђења 
ловот система снабдијевања и трговине по везаним цијенама. 
Ово се гтитање сада рјешава и  ja  се надам д а  ће бити у нај- 
скорије вријеме потпуно ријешено.

Иака се број медицинских кадрова у болницама повећао 
у току ове три године од ослобођења, још постоји велики



недостетак лијечника, а нарочито средњих и нижих меди- 
динских кадрова.

У годитцј 1947 порасла je силно мрежа амбулантно-гш- 
ликлиничких установ.а (разне врсте амбјушаната, поликлиника. 
диспш зера итд.). Нарочито се повећао број зубних амбу- 
ланата. Према томе, повећао се и број прегледа у тим уста- 
новама. У току 1947 годи.не протл о  je кроз зубне ^мбуланте, 
антитрахомске, 'кож но - в енери чне и  остале ванболничке уста- 
’H'OBe, готово 9 милиона људи, дсж je, према Годишњаку на- 
родног здршља', 1939 годиие прошло <кроз амбуланте и остале 
ванболничке (установе у Југославији нешто преко 2 милиона 
особа.

Број ј|2вних апотека порастао je у години 1947 од 980 
на 1.103. У тсжу 1947 године отворено je .и 8 |2)потекарских 
стани.ца. To су -нове установе које се отварају у мањим мје- 
стима гдје нема услова за апотеку нормалног тиш>, а служе
з.а снабдијевање широких »гродних слојева лијековима.- 
Мрежа апотека je неравномјерна., тако да у нашспј земљи 
имамо предјеле у којима на 60.000 становника долази само' 
једиа апотека.

Проблем снабдијеваша народа лијековима још ,није ри- 
јешен правилном мјером. Поред тешкоћа око увоаа! и произ- 
водње, чини доста великју тешкоћу у правилном снабдије- 
вању рад апотекарских слагалишта и рад самих ano'reiciai, јер- 
тај рад није досд још добро ор.ганизиран «ити довољно 
контролиран.

Објективне потешкоће з.а> организацију и правилан рад. 
здравствене службе биле су, с једне страие, издвојеност 
здравствене службе од .народне власти, a с друге стране, 
раздробљенсст здравствене службе у администрати вно-опе- 
ративном погледу, то јест подјела иа државми здравствени 
сектор и здрав€тве1ни сектор ооцијалиог осигурања. Обје- 
дињавање здравствене службе социјалног осигурања и опће 
здравствене службе, коje je управо у току, омогућиће је- 
динствено рукјоводство здравственом струком у читавој 
земљи (И рационално лровођење целе ове службе. Тиме ће 
бити омогућено провођење јединствеие здравствене поли- 
ти*ке, прав'илна расподјела свих здравствеиих кадрова и њи- 
хово рационално коришћење. Страховита ш^ароликост у ор- 
ганизацији здравствене служ бе ' у Југославији, која често 
смета провођењу једииствеие здравствеие политике, биће 
уклоњеиа доношењем оквирних закона, и уредаба, чиме ће 
наша здравствева служба дати, без сумње, бољ*е резултате и 
омогућити провођење свих здравствених мјера.



Организација здравствене службе, повезана са широким 
масама радног народа, даће iy кратко вријеме још боље ре- 
зултате и омогућиће нашој иоеој држави да у проеођењу 
Петогодишњег плана, у  изградњи социјализма даде здраве 
и сшокне људе и жене, здраву и снажну омладану, који ће 
бити способли да изврше ове велике хисторише задатке које 
j e  пред наше народе лоставио наш велики вођа маршал Тито. 
Наша здравствена служба на путу je да оствари задатке 
који  се пред њу постављају у  ова велима времена: да оси- 
гура Hamoij земљи здраве и  ш аж не прздитеље социјализма, 
а исто тако здраве и снажне бранитеље тековииа наше Осло- 
бодилачке борбе. (Аплауз).

Претседавајући: Има реч Министар Оавезне владе Ми- 
лован Ђилас. (Бураи и дуготрајен: аллауз).

Министа<р Владе ФНРЈ Милован Ђилас (HP Црна Гора): 
Другови народни поеланиил, развитак културног живот^а! iv 
нашој земљи, тачнлје речено — акултурни преображај Hiauie 
земље, siaicHHBa се 'на слиједећлм принципима: лрво/ култура 
M'opa; nocTiatTH својина радних маса, .својила народа; друго, 
све културне тековине морају бити својина свих народа Ју- 
гославије.

Шт,а< значи први прилцип? Он зноачи да се кјујлтурне те- 
ко.вине и средстве з,а подизање културног нивоа (Ш|Коле, 
научне усиаиове, штампа, ф'илм, радио итд.) морају учинити 
приступачним народним маоама. A то се може поетићи с,ам<о 
у том случају ако су те тековине и  средства култ|у(ре по свом 
оадржају и власништву народни, то јест, а!ко служе инте- 
pecHMisi народа и ако. их има у изобиљу, да се масе могу 
њима користити. Наше лолитичке, оинди.калне, друштвене и 
државне оргаиизације — на чел)\| с Комунистичком партијом 
Југославије — радиле су и раде и у једном и у  другом 
‘Лравцу. А шта зиачи други — лациош лнл — лринцип у 
развитку наше -културе? Он значи да сви .наши народи могу, 
прво, слободно и свестрано. развијати овојјуј .нацлоналну кул- 
туру и, друго, да Југославиј.а, као цјелина, Moipa помагати 
народим,а1, слромашнијим у маггеријалним средст^има .кул- 
туре, да стигну бога'тије. To важи за све области културног 
живоиа. Тај прлнцлп, даље, значи д а  треба планскл подизати 
лацио-налне културне кадрове, тако да сва.ки наш народ, за 
све области |К|у|лтурног и научног животг!, има своје к-адрове, 
у броју који одговара његовој величини, културном нивоу и 
потребама. Без планског подизања националних кадрова у 
свлм обл.астима културног и иаучног живота не 6и\ могло



бити ни говора о томе да су наши народи рав.ноправни у  
■култЈурном потледу. Културу стварају људи, а сни — сем 
човјечанству, припадају и свсше народу. Они не могу »а- 
предне тежње човјечанства; изразити друкчије него кроз на- 
ционалне облике. Због тога je подидање нацио,налних ка- 
дрова једзн од весма важних принципа нашхе националне 
К1ултурне политике.

У досадашњем свом раду на 'подизању ш уке и култ)\|ре 
у «ашој земљи Влада ФНРЈ, као и  владе иародиих репу- 
б л и т ,  држале су се поменутих принципа

Сами собом, ови принципи не би могли доиијети же- 
љене резултате да нијесмо успјели наћи методе рада које 
одгстарају  нашим конкретним условима. У том потледу/ ми 
смо, прије свега, ишли за разв^фњ ем иницијативе, како у 
само-м центру и центрима републкка, та,ко и даље, иа терену, 
по срезовима. Без најшире иницијативе MiSioai ми ,н<е бисмо 
могли лостићи знач1'|јније резултате. Дсдуше, у том разви- 
јању и.ницијативе било je и елабости и недостатака; ло- 
негдје избили су на површину и прикривени неприј^атељи: 
нове Јрхклавије . Али то нас не би смјело уплашти и гур- 
■нути ка томе да зауздамо ин.ицијативу маса. Напротив, ту 
иницијатиеу треба и д а љ е  п о д р Ж ' а в а п г ;и  и развијати, >а уни- 
јети у  рад више ксштроле и срганизованости, више б о р б е  
за идеолошко подвзање, за превасгмтавање маса. Разеијању 
,инициј>ативе, као основном у методу иашег рада, треба данас, 
да би тај метод био по-тпун, да! би могао даље да покреће 
и ршвија ;култ|\(рни живот, додати —■ б о р б у  за подизање 
идеолошког нивоа, борбу за истјеришње декаденције — то 
јест утицаја буржоазије — :из изшег културног животе^ за 
истјеривање идеализма и остаташ  мистике и шовинизма из 
шаших школа.

Културни преображај не да- се ни замислити без ства- 
рањ-а- снажне мкггеријалне базе, без подизања нових школа, 
сала, :научни(Х и културних устнова, без изградње инд(\|стрије 
која треба да да средства помоћу којих ће масе моћи доћи 
до културе. Наша npBiai Петољетка je, у том иогледу, карак- 
теристичка' :по томе што изграђује базу, ствшра све потребне 
материјалне претпоставке наше кулцурне револуције, док ће 
изабиље средстава з® културло подизање Misica моћи да 'Се 
да тек у другој Петољетш. Разумије се, било би неиачно 
ако притом не биомо видјели да  се и у овој Петољетки брзо 
умнож,3'вају средства за културно подизање маса. КЈада по- 
мињем друг|\1 Петољетку, ј<а» млслим ,на изобиље тих сред- 
става. Изобиље ћемо постићи у другој Петољетки, а у »вој



ћемо постепено повећавати културна средства) и  изградигги 
материјалну базу наше нове, социјалистичке културе.

Буџет 3ta- 1948 го-дину правилно одражав!^ и, тај посте- 
пени пораст средспава к^Јлтуре и изградње материјалне базе 
културног преображаја у овој Петољетки.

Ако бисмо хтјели да употпунимо слику наше културне 
револуције и етапа које она прода»и, не бисмо смјели изгу- 
бити из вида да je Tai револуција, уствари, почела још у то>ку 
Народноослободилачке борбе. Тако крупан догађај у исто- 
рији дашик народа — ка-o што je то б и ж 1 Народноослобо- 
дилачка борба, која je из темља преврнула све друштвене 
односе — није могао остати без утицаја иа културни живот 
земље. И д с и с т ,  Hародноослободилачка борба и ш л а  je пре- 
судни утицај на побједу напредних идеја, то јест, идеја 
марксизма-лењинизма, као основе даљег развитка* цу|лтуре 
и науке варода Југославије. Народноослободилачка борба 
посредно je подвргла ревизији све прошле и оавремеве кул- 
турне вриједности и  све ono што je било од  вижноети пре- 
дала je у наслијеђе народним масама, а одбацила! оно што 
није имало нимаквог значаја. И даље, још у  току огме На- 
родноослободилачке борбе почели су да се изграђују методи 
рада, да се сткривају нове форме ;култ|\(рног ж-ивота наших 
марода.

Али те;к послије потпуне побједе народа Југославије, 
над спољним 'и |у|нутрашњим непријатељима, почео je систе- 
матски, орпшизоваии рад, почео je прави размах у области 
културе и науке. Карактеристично je у том погледу да >смо 
ми, иако разорена' и опустошена зеш ш , која je уз то изгу- 
била «епроцјењив — како по сбиму, т.ако и по вриједности
— људски капитш , успјели да за неп)у|не двије године пре- 
машимо по обиму — tat, ршумије се, и no «валитету — кул- 
турни ниво старе Југославије и да> створим1о и нове умјет- 
ничке гране и нове културне и научне |\|сианове. Скоро> сва 
наша штампа je, на примјер, како no власииштву, тако и no  
намјени, пост.ала иародна. Милионске масе су на овај или 
онај начин, преко школа, масовних орлаиизација и култур- 
них друштаеа, позоришта, филма итд., увучене у  културии 
живот. У вези с тим важно je пстаћи огромну — jia* бих чак 
рекао прворазредну — ул-огу и-ше Армије на идејном прева- 
спитавању и култур-ном подизањјуЈ нашег «арода. Ona није 
само стјециште, него и расадник .свега најбољег, најхерој- 
скијег и шјплеменитијег у нашем народу. Она je и нссилац 
славних T'piaдициj а и васпитач таквих грађа-на нове Југосла-



вије  који су готови да за своју земљу дадну и оно што je 
нај драгоц ј емиj е — свој живот.

Ми можемо даиас мирне душе рећи да наша земља, 
упркос свих материјалних и др|у|гих тешкоћа, доживјшвз 
културни лроцват за какав иије знао миједан од  иарода 
Југославије у својој прошлости.

Дсшустите ми да  магаедем неколико примјера ко ји  илу- 
ст:рују културни преображај и процват наше земље, који 
много маауј|у сами за себе, а 'нарочито у поређењу са старом 
Југославијом.

ВРСТА Ш КОЛЕ
1938/39 1947/48

број
школа

број
ученика

бро]
школа

број
ученика

Основне школе са ви- 
шим народним школама 8.956 782.789 15.1651) 1,669.5781)

Гимназије и реалке 205 70.775 8882) 281.693

Учитељске школе 34 1.737 51 15.493

Умјетничке, музичке, 
глумачке и школе за 
ликовну и примјењену 
умјетност

21 3.173 67 13.044

Факултети, високе 
школе и више школе 29 17.734 49 46.423

Разних врста школа 9.491 1,708.622 17.318 2,130.734

Сличан случај je и с позориштима <и биоскопима. Ево 
података о  томе:

Б р о ј  п о з о р и ш т а  и  б и о с к о п а  у  с т а р о ј  и  н о в о ј  Ј у г о с л а в и ј и  

а>) позоришта

Врста позоришта
1938/39 1946/47

број посјетилаца број посјетилаца

Стална позоришта 24 1,421.303 47 2,352.134

1) Урачулате су « седмољетке.
2)  Данас немш реалки.



б) биоскопи

Врста
биоскопа

1939 1946 1947

бр. био- 
скопа

број
посјетилаца

бр.био- 
скопа

број
посјетилаца

бг>. био- 
CKO;ia

број
посјетилаца

Сталии
биоскопи 413

нема
података 576 25,988.127 652 40,613.419

Сличну слику' нам даје и пораст снаге радиостаница и броја 
радиопретплатника, броја домова културе, читаоница и народних 
уневерзитета.

Број књига и брошура, штампаних у новој Југославији, даје 
нам слику неутољиве глади маса за добром књигом — с једне 

деране, и «алојра, иако недоеољних, државних и друштвених 
организациј|а' — с друге стрше.

Ево тих података:
Б р о ј  к њ и г а  и  б р о ш у р а  и з а ш л и х  у  1938 г о д и н и 1)

Врста дјела Б p o ј д j е л a
домаћа I преведена у к у п н о

Публицистика 137 7 144

Наука 17 2 19

Књижевност 312 131 443

Уубеници 21 N — • 21

Стручна литература 183 10 193

Црквена издања 38 — 38
Закони, уредбе, 

одлуке и сл. 58 — 58

Разно 141 — 141

У к у п н 0 967 150 1.057

х) Ова je табела рађена mo књизи „Прилог југословенској библио- 
<прафији за 1938 годину“ од Бошка М. Вељковића. У уводу књиге ггисац 
иапоииње да „Прилог“ није потпун.

Из разговора са самим аутором „Прилопа“ изла.зи да су научне 
бсњиге имале највећи тираж сжо 2000 примјерака, а белетристика највише 
око 5000. Највећи тираж из белетристике имала je „Српска трилогија“ 
Стевила. Јаковљевића, око 20.000 примјерака. Књига ,,Сан м атеребож ије“ 
имала je, међутим, по његовом казивању, тираж од 1 милион примје- 
g>ajsa. (Према „Статиегичко-м годишњаку југословеиске штамтте за 1947 
годину“, издање Дирекције за информације при Влади ФНРЈ, Бео- 
сград 1948).
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Врста дјела Домаћа дјела Превед. дјела У к у п н о
број тираж fiDOj тираж број 1 тираж

Маркс. лењ. 87 701.000 53 649.000 140 1,350.000

Публицистика 134 993.500 45 356.100 179 1,349.600

Наука 11 69.100 15 329.000 26 398.100

Књиж. и умјетност 263 1,084.600 130 902.000 393 1,986.600

Уубеници 58 816.500 14 162.000 172 978.500

Стручна литература 72 164.600 10 36.000 82 200.600

Црквена излања 1 100 — 1 100

Закони, урелбе, 
одлуке и слично 37 292.200 3 4 5. ODD 40 337.200

Разно 137 349.500 — — 137 349.500

С в e г a 800 4,471.100 270 2,479.100 1.070 6,950.200

To значи, према грубим лрорачунима, да je у нашој земљге
1947 године штампано 7 пута више књига него у 1938 години.

Неписмепост, ,коју «ам je такође остаеила у  иаслеђе 
стсра Југославија, тишти наше народе и смета им да још 
брже иду напријед, како у културном, тако. и у економском 
погледу. У борби тгротив неписмености било je доста иедо- 
статака (неплански и неорпа-низовани рад, недовољна |ушар- 
ност у меким случајевема, препуштање олисмењених >по завр- 
шеним течајевима самима себи), али упркос томе, наша 
борба против «ешисмености претставља један од најљепших* 
ш  чак и пајхеројскијих, примјера борбе за људе, за «арод, 
за извлачење народних маса из помрчине. Треба само истаћи 
д>а je  у старој Југославији описмењено у 1939 години 6.504 
лица, а ми: смо само у 1946 години описменпли 429.932 лица.

г) Ова je табеља ри^ена по лодацима из књиге „Југословенска. 
библи-ографија 1945“, у издању „Југословенск-е књиге“, ЈБеоград.

Од укупно 1070 <књ'ила брошура дат je тираж само за 465 књигза 
и брошура. За 585 књига и брсншура није било података о тиражу 
у књизи „Југословенска библиографија 1945“.



Даљи рад иа опиемењавању »епиомених ш ад а  у даше ве<ша 
важне државне, nia и политичке задатке.

Допустите ми да маадр на једном ттримјep|yf истакнем 
како се craipa Југославија односила и како се нова Југосл!а- 
вија одноои према помагању културе и у м је т н о с т

У буџету cnaipe Југославије за 1939/40 годину, свопа — 
предвиђена за умјетнишке изложбе и отж^р умјетничких

Број и тираж књига и брошура иазшлих у ФНРЈ у 1947 годики *)

Врста дјела ЈЈ омаћа дјела Превед. дјела У к у п н о
број i тираж број тираж број тираж

Маркс. лењ. 21 372.000 74 1,265.000 95 1,637.000

Публицистика 73 902.200 120 1,839.600 193 2,741.800

Наука 16 96.500 78 587.300 94 683.800

Књиж. и умјетност 364 2,205.600 314 2,115.690 678 4,321.290

Уџбеници 223 3.982.С00 76 813.000 299 4,795.000

Стручна литература 405 2,690.700 65 450.950 470 3,141.650

Црквена издања 21 260.750 — — 21 260.750

Закони, уредбе, 
одлуке и слично 170 1,790.500 — — 170 1,790.500

Разно 356 2,230.540 — — 356 2,230.540

С в е г a 1.649 14,530.790 727 7,071.540 2.376 21,602.330

дјел!а1, умјеткгичке и књижевне конкурсе и награде иа изло- 
жбама, за књижевна и умјетничка друштва у земљи, 31a по- 
времене помоћи «њижевницима и умјетаицима, као и за 
помоћ незбринутим, пострадалим и обољелим књижевни- 
цима « умјетн-ицима — изнооила je 150.000 динара. (Смех). 
Буџет нове Југославије, намијењен за »исте сврхе, у 1946 го- 
ди)Н(и , износи 9,950.000 динара.

Награде које je додијелио Комитет за културу и умјет- 
иост при Влади ФНРЈ 'кшижевницима, умјетницима и дру-

*) Ова je табела рађ*ена no извештајима уреда за информ®ције 
при претсједништвима влада народних република.



гим културшгм радницима у почетку 1947 године за десет 
пута су веће од  укупног буџета старе Југославије у 1939/40 
години Kojin je предвиђен за  помоћ културним радницима.

Педесет 'књижевник,а, сликара, вајара, графидара, ком- 
позитора, позоришних умјетника и филмских радника добило 
je  награде од Комитета за култјуру и умјетност при Влвди 
ФНРЈ у 1947 години у износу око 1,500.000 дивара, а тточет- 
ком 1948 године 107 умјетника и културних радника добило 
je  иаграде у укупном изнооу од 3,655.000 динара.

А ево подапака о финансирању неких кју/лтурних уста- 
нова прије panai и данас:

УСТАНОВЕ Д и н a p a
1938/39 1945 1946 1 1947

На умјетничке. музичке 
и глумачке школе и 
школе за  ликовну и 
примјењену умјетност

6,235.101 12,963.680 16,497.999 35,398.682

На позоришта 19,821.374 54,188.024 116.986.803 185,140.051

На музеје, галерије 
и збирке 7,908.955 8,218.886 19,586.250 29,246.852

На заводе за заштиту 
културно-умјегничких 
споменика

495.922 864.857 3,017.043 5,987.404

На библиотеке и 
архиве 2,810.073 5,108.296 11,074.225 13,160.001

Овдје нећу износити суме које су предвмђене за изград- 
њу материјадае базе наше културе. Те податке можете да 
видите и |yf Предлогу општедржавног буџета за 1948 и у 
Закону о петогодишњем плрану. Хоћу само да укажем на 
слиједеће:- у току ове Петољетке оди ћемо постићи тако сна- 
жан развој филмске и радиоиндустрије да ћемо моћи даље да 
иде-мо у  тим грш ама несметано напријед и да убрзо задово- 
љимо основне потребе народа. Ми смо, ^ем тога, поставили 
за циљ да у нашој земљи, још у токју) ове Петољетке, ство- 
ри.мо осноане услове за све врсте школа, тако да «аши људи 
не морају — сем у извјесним случајевима, када се ради о  спе- 
цијализац'ији или упознавању тетсовина других земаља — «ћи



iy иностранство. Први озбиљни кораци ју| томе правцу већ су 
учињени.

Основне наше слабости се данас своде на идеолоиже 
-слабости. О томе je било ријечи ма почетку и у овом дому се 
не би морало више «и говорити. Хоћу само да додам. д а  je 
један од наших озбиљних недостатака — немање критике. 
Наиме, ми већ улазимо у такву фазу развитка кшда без чистих 
појмова, без правилних идејних темељ«!, нећемо моћи ни да 
користимо материјална средства култ|у|ре како треба, ни да 
нормално идемо »апријед. Због тога je развитак критике, у  
свим областиш! научног и културног живота, предуслов нашег 
даљег брзог развитка. Та критика мора, у првом реду, бити 
уперена против реакционарних схватања, против свега онога 
што умире, |21ли омета развитак новог.

Као даш даљи ирупан недостатак треба истаћи — недо- 
вољно развијање југословенстг  патриотизма. Овај ваш, j|\V 
гословенски патриотизам, који већ живи у широким народ- 
ним маеама, има за основу љубав према својој ужој домо- 
вини — с једне страше, и према новој Југославији као цје- 
лини — с друге страле. Одвајати једио од друго-г потпуно je 
неправилно — »иједан народ Југославије није довољан са- 
мом ееби — без братства и јединства с другим народима не 
би могао побиједити у panjvi, нити данас бити елободав и 
несметано се даље свестрано развијати. Али, с друге стране, 
сваки наш »арод чува и развија, оно своје битно, оно што га 
чини народом друкчијим од других игрода. Наш латриоти- 
зам се, даље, заснива на љубави према другим народимл, на 
поштовању њихове историје, њихове напредне .културе. Ми 
се доикад не бисмо смјели погордити према другим њзродима. 
Ми треба да помажемо друге народе нашом борбом и радом 
јЧ њиховој борби и раду. To je н а т а  дужност, а не лредност. .

Ми нијесмо и не смијемо бити националисти. Између 
СЋарот национализма и н.ашег данашњег патриотизма je  
разлима <као између неба и земље. Национализам je даиас 
саст.авни дио идеологије реакционарних снала), док je па- 
триотизам, напротив, саставни дио идеологије напредних 
снапа.

О каквом патриотизму се, дж ле, ради код «ас?
Код нас се ради о патриотазму који не вуче назад — ка 

капитализму, ма зао.сталости, него напријед — iKiai соција- 
лизму, ка култури; Код нас се ради и мора ,се радити' о nai- 
триотизму који критички гледа «а  прошлост, који се у про- 
шлости ослгња на- напредне пој|аве иаше и опште историје л 
који свјесно и смјело воде народ нашријед — ка  соција-



лизму. Ми смо патриоти због кога што имамо тако херојски 
и диван «арод, мадар да одоли -свим ратним тегобшма и да 
jyl миру оаломи све препреке. Ми смо патриоти због тога што 
наш народ тако смјело и без колебања — под всмђствсхм Ко- 
мунистичке гоартије и  друга Тита, оиупљен и уједињен у 
Народном фронту — изпрађује темеље нсивог социјадистич- 
'ког друштва. Ми смо лттриоти због аамолријегора и одва- 
жиости наших радвика, због рада и љубави према домовини 
наших сељ!ака, због смјелости и заноса наше омладине, због 
вјерности народу ш ш е интелигенције. Ми смо па-триоти што 
имамо тако дивну и богату земљ|у1 и тако свестрано обдарене 
и за све способне народе. Ми смо патриоти због тога што 
изграђујемо шц,иј<ализам, што се — борећи се aai своју с л о  
боду и изграђују:ћи своју срећу — истовремено боримо и 
за слободу и срећу човјечанства.

Ето о каквом се 'Патриотизму ради! Тај и тамав патрио- 
тиаам неизбјежио ће се ш аж није изравити |у/ ма.шој култури 
и ;науди. Уколико наши људи буду свјеснији те «еизб јеж но  
сти, утолико ће и свестрани развитак наше земље ићи брже 
и несметаније. (Бурно одобравање и дуготрајан иплауз).

Претседавајући: Црекидам седницу с тим да се настави у 
16 часова.

(Седница je прекинута у 12,40 часош).

(Наставак рада |v) 16 часова)

Уљавак Претседника Владе ФНРЈ маршала Југославије 
Јосипа Броза Тита, чланш а Владе и 'претседавајућег зајед- 
ничке седнице Јосипа Видмара народни 'послаиици- поедрав- 
љ ају  бурним аплаузом.

Претседавајући: Настављамо седницу. Реч има Потпрет- 
седник Владе ФНРЈ и Претседник Контроли-е комисије Ед- 
вард Кардељ. (Буран и дуготрајан аплауз).

Потпретседник Владе ФНРЈ Едвард Кардељ (Изборни 
срез Љубљана II, HP Словенија): Другови послаиици, када 
П|ри!мам*о буџет за 1948 годину — а тиме и привредии план 
за  1948 годину — потребно je да се подробније задржимо 
на искуствима прве године нашег Петогодишњег плана. 
Научили смо већ — iai у пракси се то иоказадо као правилно 
и 'неопходно — да H.ai 'Сваку етапу коју смо̂  прошли; погле- 
дамо не само са становишта њених квантитативних резул- 
тата него и са гледиште! квалитативних 'промеиа, успеха и



«неуспеха, грешака и слабости. To нам je тотреб-но не само 
зато  да бисмо спречили повављаање слабости и грешака у 
Јнашој 'б|у|дућ'ОЈ пракси, «его и зато што смо ми дужни проее- 
равати нашу праксу теоретаким поставкама маркоизма-ле- 
њинизма, јер без таквог проверавања неизбежно« долази у 
пракси до скретанла с тхравог пута. Ми емо се увек борили 
лротив сувог практицизма iy нашем раду, тг усшеси које смо 
(постигли, између осталог јесу № резултат чињенице што qy 
знаше практичне мере доношеие после озбиљне теоретске 
црипреме :и у омвиру јасне -пер.спективе развитка социјализма 
у  нашој земљи. Резултати практичног рада, међутим, пока- 
зу ју  нам колико су теоретске претпоставке и наша општа 
оријентација биле правилне. Ј.асно je, према томе, да су 
искј^ства наше 'Прве планске године изванредно важна за »наш 
дал*и рад, и било je неопходно подвргнути их озбиљлој 
лнализи. Овде су о тим искуствима већ говорили и  сигурно 
ће још говор'ити другови који су одговорни 3ia поједине 
гране и секторе њаше државне управе. Та искуства* <нам го- 
воре о крупеим резултатима које смо постигли, говоре нам 
о  новом псрасту наших «снага у борби за социјллизам fyj иашој 
земљи и о новом слабљењу капиталистичких остстака, го- 
©оре нам о краху свих могућих теорија које су развијали 
непријатељи и ,капитула;нти нашавши се пред унутрашњим 
тешкоћамЈсЈ, а теорије које су прорицале неуспех у оствари- 
вањјм наших планова, говоре нам коначно о томе да je лииија, 
ко ју  смо узели у нашој социјалистичкој «зградњи, правилма 
у  својој основи.

Говорници су већ истакли крупне п р о м е н е  које су н,а- 
стале у социј ал«о-еко«ом с кој структури наше земље у току 
прве планске године. Ja нећју гтнављлти бројке. Сасвим je 
јасно д а  су ти успеси д о н е л и  и крупне политичке последице 
jcoje се огледају, пре свега, у даљем слабљењу реакционар- 
лих онага, у учвршћењ.у Народног фронта као јединствене 
организаци^је савеза раднога н а р о д а  с  Комунистичком парти- 
јом  на челу, у д а љ о ј  д и ф ' е р е н ц и ј | а ц и ј и  на с е л Ј у у и з м е ђ у  радног 
сељаштва и богатих сеоских шпекулашта, који упорно- етоку- 
шавају да привредне тешкоће к о р и с т е  за с в о ј е  б о г а ћ е њ е ,  —  
даље, у учвршћењу народне власти, итд. Конамно, треба на- 
ломенути да су овим тим успесима дефииитивно разбијене 
скономске позиције страног империјализма |у, нашој земљи, 
а  тиме и  учвршћена економсма и политичка «езависност наше 
земље. To je нарочито потребно нагласити даиас, адад се 
разким „Маршаловим плановима” и другим сличним акци-



jaMia врши широкопотезно економско и ттолитичко поробља- 
вање иарода и држава у капитшшстичком свету.

Међутим, истовремено je потребно да добро видимо. ш 
сазнајемо. рђаве стране нашег рада у првој планској годи-ни* 
то јест, слабости, недостатке и трешке у шипем раду. Дозво- 
лите ми aaiTo д а  се подробније зауставим на тим непативним-. 
иокуствпма, гледајући их у тарвом реду( кроз призму рада и 
резултата наше Контролне комисије. Ja ћу се прм томе огра- 
ничити оамо Hia мека најважниј^ пит.ања наше привредне 
изградње. Уосталом', слични недостаци показују се и у дру- 
гим гранама државне управе.

Планови. —• Прел)а'з на планску привреду je, нарзвно,, 
■пред контролу, у првом реду, п©ставим'0 задатак да у страк- 
тично-м спровођењу провери колико су планови реални и ко- 
лико су гцредузећа спремна да их остваре. Контролу није  
вршила само Оав-езиа и републичке контролне .комисије, него 
у сарадњи с њима и сама оперативна 'привредна руководства..

Контрсша je заиста утврдил)а да, су плнови често неравно- 
мерно оптеретили поједине секторе наше пр-ивреде и поје- 
ди«а предузећа, и да су [у> многим случајевима, са стансши- 
шта праксе, били недовољно проверени.

У току контроле се, на пример, упркос супротним тврђе- 
њима иеких руководилгца, у потпунссти доказала могућност 
општег повећања производмих планов1а- у продукцији угља., 
а сем тога, показало се да план није подједмако оптеретис 
све рјуднике угља према њиховим техничким мслућностиш-- 
И заиста, повишеии план био je углавном ©ствгрен.

Код црне металургије контрола je утврдила могућност' 
повећања плана високих пећи за око 7%, Мартенсших пећк 
за о:ко 16%. Коикретно, у Јесемицама. je утерђена могућност 
'повећања плана продукције -сировог гвожђа з& сжо 8%, про- 
изводње челика за око 15%, а у ваљаоници з>а 8%. У Зеници 
je контрола утврдила да Мартенове пећи мслу продуцираоги 
за 20% више него што je планом предвиђеио. И, стварко^ 
пла.нови qv били далеко премашени.

Код обојених метала утврђена je могућнсТст повећањг? 
продукције блистер-бажра у Бсру за 11 %,• продукдије живе 
у Идрији за 20%, продукције рафинираног олова у Трепчи: 
за О . К О  13%. Када je, њ а  основу таквог проверавања, план 
блистер-бакра повећа« у Бору 3ia 8%, а план рафинираног 
олова (V Трепчи за 19%, онда je тако. повећани план Бор 
испунио оа 105%, а Трепча са 110%.

Да наведем још неколико примера из индустрије. У твар- 
■нњци „Дис” конслачована je могућност повећањ.а плана s s



40%, и стварно je тај повећани план творница оствшрила и 
далеко премашила. Код творнице „Импол” у Словенској Би- 
стрици контрола je утврдила могућност повећања плава за 
22%. Вшие оперативно руководство je стварно повећало 
план за 15%, а тај 'повишени план био je остварен и пре- 
машен.

Све те чињенице помавују да су се у нашим производ- 
■ним капацитетима у прошлој години налазиле и да се данас 
јаш  налазе знатне неискоришћене резерве, о чецу\ je јуче 
овде говорио и друг Кидрич. Треба имати у виду да  су про- 
изводне могућности старе Југославије остале великим деломг 
неискоришћене. Наш тиван — и поред великих коректура у 
тсжу 1946 године — ипак je прављен nai основу иекуства 
старе Југославије. Зато није слју/чајио што смо већ у првој. 
планској години отарили тако велике неискоришћске ре- 
зерве iy нашим производним иалацитетима. Да би се видело 
колико je та чињевица в.ажна, довољно je истаћи да je баш 
откривање тих великих резерви у првом реду омогућило 
изванредан лораст машег буџета за 1948 годину. Пред CBia 
наша предузећа и оперативна руков-одства поставља се, да,- 
кле, задатак да поведу најжилавију битку за  максимално 
искоришћење свих наших производних мо1Г|у|ћности.

У вез« с ти-м треба истаћи да сва наша. предузећа нису 
имала правилан однос према плаоу. Било je дирекциј|а, пре- 
дузећа и виших оперативних руководилаца који су знали да 
je неки коикретан план пренизак, >али нису «ишта учинили 
да се такав недостатак исправи. У неким предузећима посто- 
јале су читаве теорије о потреби настојан>а да се постигне 
што нижи план. Сви наши привредни руководиоц« требало 
би да схвате да план није максимум — него ми!Н>им|у?м, тре- 
бало би да својом иницијотивом одоздо помсигну т  план 
заиста обухвати све производне могућности у одређеном 
времену. Међутим, било je и таквих случајева, као што je, 
на ‘Пример, поступа.к техничког руководиоца угљенокопа 
„Тито” у Бановићим.а, који се ш  радничкој конференцији 
отворено qyjnpoTCTaBHO повећању производње, објашњавајући 
тај свој став „опасношћу” да ће у том случају виши руково- 
дећи органи повисити план предузећу.

Код Hiac j e  у том погледу премшо искоришћено’ совјет- 
ско искуство такозваних „встречних планова”, то јест уну- 
тарњих .планова самих предјувећа, које — на бази утврђеног 
обавезног плана —• постаељају сама предузећа oai циљем да 
бољим искоришћавањем унутрашњих резерви премаше оба- 
везни план. Та форма та.кмичења у плану -одговара наро-



чито таквој етапи привредне изградње, у којој неискори- 
шћене резерве играју још изванредно важну улогу. У сваком 
случају, иаши лривредии руководиоци по предузећима треба 
да  схвате да су одговорни за то да ли, ће план њихово.г пре- 
дузећа у датим условима заиста обухватити производне мо- 
гућности предузећ;а. Према томе, и оцењив»гње резултата 
рада — у дошим садашњим условима, кад се не може рећи 
да су сви планови иравилно и р.авнсшерно постављени — не 
треба д з  се базира само на постигнјуггом шроценту испуњења 
обавезног ллана него и на томе, колико je постављени план 
стварно обухватио све прсжзводне могућиости, колико je 
испуњавање или евентуално лремашивање планз' резултат 
стварлог залагања, а не само лскоришћшање таквих сакри- 
вених резерви, које би руководилац предузећа или привредне 
грале био дужан да у плану предвиди.

Организација рада и искоришћење механизациje. — 
Искуство из прошле године по.казало ш м  je, дакле, да зна- 
чајле резерве за повећање пролзводних могућности леже |yf 
•самом продукцжжсж процесу. Практично то значи: треба 
лостићи максимално искоришћаасање постројења, машила и 
радне снаге, а- истовремено што рациолалније, што штедљи- 
вије искоришћавање сировина, енергетске снаге и другог 
М:а(териј|ала. Међутим, у том погледу код нас ствари стоје 
тако да ни издалека не можемо бити задовољли.

Није био редак случај, ларочито у почетку прошле го- 
дине, да je контрола «онстатовала да су машине у појединим 
преду/зећима искоришћаване свега са 50 до 60%. Борба за 
бољу организацију р1ада била je зшемарена, тиа и сама адми>- 
нистративно-олеративна руководства! нису том задатку no- 
свећивала довољно пажње. Слабо je билга искаришћаваиа ме- 
ханизација по нашим руднидим». Распоред машина остао je 
у еећини предузећа углавном скоро исти Kiao ш т о  je био iy 
1944 години, iMa да je у неким лредузећима било могућности 
да се уведе ланчани систем, или да се комллетирају извесна 
предузећа с машинама које су биле у другим предузећима, 
недовољно иокоришћене. Било je несумњиво правилно мад 
je  Оавезна влада спречила: нешлаиско и нео.дговорно' преме- 
штање машина из једне фабрике у друг|М или механичко спа- 
јањ е разних предузећа без претходног падробног изучавања 
свих тих питања и без јединственог плава за све мере такве 
врсте. Међутим, правилан ллански распоред машина и рацио- 
нално спајање извесних предузећа омогућиће нам да анатно 
подигнемо производне капацитете наше привреде. Неопходно



j e  да наши плански органи што inpe израде практичне пре- 
длоге за такву планску реорганизацију.

Контрола je утврдшиа изванредно ниско коришћење Mia»- 
ши:»а у naiKiBHM п р е д Ј у в е ћ и м а  као што су „Импол”, „Тезно”, 
„Раде Кончар”, „Елка”, „Искра”, „Првомајска” итд. У Раши 
je  механиз.ација била коришћена са 60 до 70%, у Трбовљу 
су, «a  дневном окопу Добрна), батери коришћени са 50%, а на 
руднику „Тито” нека време чаж <и са 40%. Поред тога1, кон- 
трола je у неким предузећима нашла потпуно неискоришћене 
машине. Такав случај имали смо у нредузе.ћу за дубимска бу- 
шеша, где je контрола нашла неколико десетина вагона спе- 
дијалног челика, који та  предузеће уопште «ије употребља- 
вало, и око 20 потпуно неискоришћених машина. У творници 
лапира у Вевчу контрола je наишла ,на једну упаковану ма- 
шииу Kojiai je стајала до дворишту дуже времена, >а за коју 
вико из угтраве предузећа није знао одакле je и зашто 
дошла. Накнадно се утврдило да je та м^ашива, устаари, била 
'намењежа једној другој фабрици хартије. Контролни органи 
Македоније утврдили су да у погледу организадије рада и 
искоришћавањ^ машина у р е п у б л и ч к о ј  и н д Ј у ј с т р и ј и  Македо- 
није нису биле предузимаме гскгово нимакве мере. Изогледа< 
. д а  неки ваши а д м > и « и с т р а т и в н о - о п е р а т и в н и  руководиоци с м а -  
трају да je д о в о љ н о  да ' П о ј е д и н е  фабрике пређу у руке др- 
жаве, и да иначе у њима не треба ништа променити. Међу- 
т и м ,  правилнијом организадијом рада, бољим искоришћењем 
машина, -комплетирањем појединих фабрика са неискоржхгће- 
иим ш ш ивам а из других фабрика, |у(склађивањем рада rioje- 
дииих фабрика, бољим  размештењем 'производиих к а п а ц м -  
т е т а  у о п ш т е  — ми бисмо мо.гли п о с т и ћ и  мвого веће р е з у л т а т е .

Наеешћу «еколико примера. Један од вајозбиљнијих не- 
достатама! у грађевинарству, у тсжу прошле године, био je 
у  недовољном и нерацжшалном кориигћењу механизадије. 
Контрола je утврдила да je на градњи постројења „Власива” 
од целокупне мехшнизације радило само 58% машина, а жи- 
чара je, на пример, била коришћена cai свега 15%. Већ на 
сам|\| интервенцију контроле на лиду места уклоњен je ве- 
лижи део тих недостатака. Даље, контрола je помогла да се 
продукдиј.а у в^аљаоници у Зениди знатао повећа. У желе- 
зар.и Јесенице управа 'предузећа, помогнута чак од једне 
групе инспектора Контролне комисије, неко време je упорно 
тр(ажила да јој се снизи план код високих пећи за 7%, твр- 
дећи да je кападитет предузећа прецењен. Накш дра кон- 
трола je  утврдила да  je извеоном реорган.изацијом рада 
могућно не само оствар^ти ллаи, «его га« и. повећати



8%. Предузеће je повећани план примило и оств&рило га. 
У рјуднику „Тито” комисија Савезне контролне комисије 
утврдила je да стално подбацивање производнсмг плш а у 
то!ку другог полугодишта 1947 годи-не није било толико 
Јтроуарокова.но старим багерима», на што су се руководства 
лредузећа и генерална дирекциј^ ст.ално позивзли, већ да 
су главни узроци били у слабој организацији рада, fy| слабом 
искоришћавању механлзације и у штетним деморализотор- 
ским теоријама, које су развијали неки технички руково  
диоцл. Мада су, на интервенцију Контролне комисије, лреду- 
зете потребне мере, лродукција се у ројднику подигла и пре- 
машила ллаи. У руднику КЈакањ посебна комисија Савезне 
контролне комисије утврдила je да стално подбацивање про- 
изводног плана, у току другог полугодишта 1947 годи.не, «е 
долази толико од несташице вагона и помањкаша! радне 
снаге, као што je то тврдило оперативно руководство, колико 
услед слабе организације рада, због неправилно постевље- 
них радилишта, неравномерног бројлог стања у сменама и 
низа сличиих слабости у  организацији р а д а  Када су, као 
резултат те контроле, лредузете потребне мере, продукција 
je  одмах порасла и предузеће je чак и премлшило плал.

Наша шумска лривреда, на пример, има зш ста велике 
задатке, и чинл и  сада огромне напоре, међутим, у ллану она 
подбацује. Нема сумње д з  je ово подбацивање једним делом 
последица закашњења у снабдевању наше ш|у)мске привреде 
мехаиизацијом. Али, исто толико je тачно. да део тога гтодба- 
цив»гња иде и на рачун слабе организације рада и слабе ини- 
цијативе у погледу оавлађивања тешкоћа средствима којимз 
ми даеас располажемо. Из практичног рада контролних ор- 
дана могао бих да наведем мн-ого примера који то потврђују. 
Довољно je споменути да je, Hia пример, у прошлој години
и,нтервенцијо'м контроле у шумском газдинствдо Горски К о  
тар, само бољом организацијом рада, ловећан превоз грађе 
за 15% >а укупни дневни калацитет мзр&де ловишен je од 900 
на 1.300— 1.400 кубних метара.

Контролна комисија Словеније утврдила je да je у ве- 
ћини републичких угљенакопа Словеније слаба радра дисци- 
плина, да je занемарен политички рад и рад m  објашњавању, 
да се слабо организује такмичење, да се споро јУЈводе норме 
ктд. Када су биле предузете одговарајуће мере за исправ- 
љање тих и других медостаиака, продукција je иочела брзо да 
се подиже. Органи Контролне комисије ХрВ1атске утврдили 
су могућ-ност повећања продукције у творници „Пер^Ниша” 
за oko 8 милио,на динара,а у „Искри” за  око 12 милиона ди-



нара. Они су такође утврдил« да творниир „Катрам” даје 
само 25% од могуће продукције кровне лепенке, и то због 
погрешног става предузећа, ко је  није хтело да; ,пређе на 
израду нешто лошијег квалитета који je мотло да даје, док 
qy му 3)Si бољи квалитет недост.а^але сировине. Контролни 
органи Србије колстатовали су да низ предузећа није извр- 
шио такве рациО|Нализ1аторске мере које без тешкоћа могу 
да се изврше, а оа мојима би се зматно повећала продук- 
ција. Тако je било са рудницима Опленац, Пркооасва, Јелаш- 
ница итд. Кад су биле предузете ааодо неке од ‘предложенлх 
мера, рудници су иочели ,да премоашују пла«. Мали, локал- 
ни рудн-ик Живојино у̂ Македоиији производио je 28 тона 
лигнита дневно. Када су на интервенцију кантролвих oprana 
Македоније извршене само неке мере у погледу боље орга- 
низације рада, 'производн>а се поди-гла иа 140 тона дневно.

Навео сам нарочито овај последњи пример, (не због тога 
што би такав мали локални рудник могао да буде мерило за 
ш ш е  производне тсапацлтете, .него npe свега зато да бих 
указао вз  могућпости које се отк-ривају пред нама, мада би 
напор да се постигне боља организација рада, бољи методи 
рада, боље искоришћавање машиња и свих производних 
средстава, стварно захватио сваку и најмању наш|у/ продук- 
цио«у јединицу. А у томе и јесте крупан згдатак ,који се ове 
годиие поставља горед ih s ic . Исжуства из 1947 године јасно 
еам говоре о томе да je борба за бољу организацију рада 
и за бол>е искоришћ^вање производних могућности један од 
најв1ажнијих извора за повећање наше продукције. Та борба 
■не сме бити спорадична, кампањска, ограничеш! на поједине 
секторе, него стална, свакодневна и она мора обухвштити 
свак|у продукциону и сваку радну јединиду у нашој земљи.

Питање радне снаге и сгручних кадрова. — У току целе 
године осећала се знатна оскудица у радној снази, а пого- 
тово у квзлификованим радницим!а и у стручним кадровима. 
Нема сумње да за ту оскудицу им,а обЈективних узрока. При- 
родан закл>|у)чак који из тога треба да повучемо- јесте да ло- 
стојећу радну снагу и постојеће кадрове требс» што> je moi- 
гућно правилн.ије и рацжшалније користити, како би они 
стварно могли развити све своје радне и стручне способно- 
сти. Међутим, упркос томе, код  иас се радна снага и1 стручни 
■шдрови често врло неправилно користе. Има не мало слу- 
чајева да je у неким предузећима нагомилапо сувише стр|у(ч- 
ног кадра ia у другима влада таква оокудица у кадровима да 
je угрожеио извршење плана. Чињеница je, даље, да у народ- 
ним републикам(а Словенији и Хрватској, а делимичда и у



Србији, има, и апсолутно и релагшвно, далеко више квалифи- 
кованих радника и дрдогих стручних кадрова него iy другим 
н.ашим народним републикама. Бољом орпамизашијом рада, 
развијеиије републике могу још да смање број потребних ка- 
дрова и да на тај начин слабије развијеним републишма 
помогну с много В ' и ш е  кадрова него што то чине данас. Ме- 
ђутим, уско лоиално гледање и партикуларистичко схв^тање 
иотреба плансксг размештања наше радне cmire лретстав- 
љају честу појаву чгк и код руководећих љ ју јд и  no нашим 
републикама и ометају правилно лланско коришћење ка- 
дрова и радне снаге. Затош, појављују се исто тако штетне 
тенденције ,код других руководилаца, који мисле да се сва 
та пит.ања могу и смеју просто <администр!ативно решавати, 
no H0KOIM шабловд, не водећи рачуна о живим људима и не 
схватајући да je брипа* за људе оно чудотворно средствО' које 
их најјаче потстремава на залагање, на иницијативу, на ства- 
ралачки рад и спремноет да се боре с тешкоћама1. Зато се 
само административним распоређивањем неће постићи добри 
резултати, ако не буде и довољмо бриге за људе.

Коначно, треба «агласити да и међу самим стручним 
кадровима! има штетног и чак непријатељског односа према 
обавезима које «аша народна заједница поставља лред сва- 
ког грађаниаа наше земље у погледу његовог учетића |yi оства- 
рењу Петогодишњег плана. У градовима и у угоднијим усло- 
ВЕма иагомилавају се стручни' мадрови. Међутим, ако се 
укаже потреба да треба ићи иа  рад под мање удобним |у)сло- 
вима, о«да многи од  њих дају отпор, развиј|ајући ове могуће 
штетне и неправилие теорије око тога. Уствари, изградња 
социј.ализма у нашој земљи, наша индустријализација и 
електрификација, реконструкција наше пољопривреде, поди- 
зање општег социјалног и културног стандарда нашег на- 
рода — то je једно, једииствено дело заједничких ва>пора 
наших народа. Рђав je син свога народа и рђав грађанин ове 
земље о»ај који  неће да схвати да  je дужан да ради и да 
даје све од  себе на сваком местју) где то тражи потреба 
изградње наше земље. За иажве je људе потребно да знају 
да ће се -и заједница премоа њима одвосити ;као према таквима.

Сем тога, постоје и други узроци који доводе до непра- 
вилности у коришћењу постојеће радне и стручне снаге. По- 
стоје слабости и iy нашем законодавству. Али један од најва- 
жнијих фактора несумњиво je чињеница што je одговорносг 
за испуњење плана у области радне снаге расцепкана :на низ 
наших државних привредних организациј|а. He лостоји >ни 
озбиљна централизоваиаЈ «о.нтрола |\| извршав!?.1њу задатака у



TO'j области, a још мање једилствено руководство у савезном 
или републичком размеру, које би било одговорно за то' да 
се ти задаци изврше. Из свих тих разлога указује се неол- 
ходна потреба! да наше Министарство! рада, зшједно са ре- 
публичким министарствима рада/, постане стварни оперативни 
руководилац борбе 3ia остварење плана радне снаге.

Ј;а ћу навести оамо неколико примера који гшказују Ј<о- 
лико je тдосво јединствено руководство потребно.

Органи контроле Македоније јујтврдили су, на лример, 
д а  оу нека мања предузећа, оа 9— 15 радника, имала и лре- 
више књиговодствелог и другог администраггивног кздра, 
д<ж су већа предузећа у истом оскудевала. Контрола je пока- 
зала да су многи мали локални рудници лигнита, који могу 
да употребљшају и слабије квалифик-овацу/ радну свапу, до- 
вољно снабдевени квалификованом радном снагом, док та- 
ква недостаје у .кругшим рудницима. Контрола je открила 
и то  да су сва републичка грађевииска предузећа у Македо- 
н н ј ' И  имала, свега 800 јквалифмкованих зидара) док «су локална 
грађевллска лредузећа у тој Републици имала 1.300 мвалифи- 
кованих зидара m  да су и исто време републичка предузећа 
добила четари пута већи задатак од локалних.

Пракса je, даље, показала да се бољом организацијом 
рада и бољим искоришћавањем механизације може уштедети 
и на радној снази. У руднику КЈамањ се, «а пример, на основу 
мера које су лредложили контролни органи у погледм боље 
оргаиизације рада, покав^о чак 'вишак радне сн-аге. Уопште, 
контрола je фактички доказала да  у многим фабрииама и пре- 
дузећима има лревише радника.

Другим речима, неправилно je тешкоће у радној снази 
оправдавати увек њеном оскудицом. To нарсчито важи у по- 
к\леду неквалификоване радне сн,аге. При бољој орг&лиза- 
цији рада и ппи бољем и органлзовалијем распоређивању 
радника, m o  и лод условима појачш е бриге 3ai раднлке —• 
оскјудица у неквалификованој радној снази уопште не би 
требало да се осете у знатнијој мери.

OrpoMiaiH nooaio je у прошлој години учињен у погледу 
увођења раднлх иорми. Прл томе су ое, ларавно', чилиле ова- 
којаке грешке, које су понекад ишле иа терет државе, а по,- 
некад на терет радника. Кад су, н.а пример, контролни орлани 
Србије у прошлој години вршили контролу увођењ1а норми 
N 38 републичких индустриских предузећа, установили су даЈ 
су норме махом биле нереалне ,и да су ишле на штету и 
радника и лредузећа. У кудељарској илдустрији норме су



биле постављене једнообразно за све кудељаре, гоа су тако 
у неким кудељарама пребациване за 50%, дсж су |у) другима 
гтари радници «апуштали niocao, јер су норме биле преви- 
соке и зато што су у погледу рада били изједначени квали- 
фиковани и неквалификоваии радници.

На градњи једне згрзде у Московској улици у  Беогреду 
контрола je |у1тврдила да су извесни зидари, радећи по еовом 
начину зидања, сазидали по 8 кубних метара дневно, iai били 
су мање плаћени него када су по старом начину зидањ® ура- 
дили 3 кубна мет,ра дневно. Због тога су многи зидари избе- 
гавали «ови начин зидања.

С друге страие, примена радних норми доводила je до 
аисурда и у обраггном смислу. На изградњи предузећа „Раде 
Кончар“ наднице <ман>е квалификоиаиих радника често су 
прелазиле 500 динара, док су у истом предузећу више ква- 
лифи.ковани радници били слабије плаћени. Hai градњи пре- 
дузећа „Литострој“ дошли су полуквалификоваии грађевин- 
ски радници до много веће плате <него високсжвалификовани 
ливци.

Основни разлог 3ia «еправилно ш грађивање у  грађеви- 
нарств&ј, ла и у неким другим гранама, био je у томе што су 
предузећа произвољно и шаблонски примењивала норме, не 
водећи рачуна о неправилним и штетним последицама, иакс 
су била дужна да то чи«е. Такве и сличне слабости покази- 
вале су се прошле године по читшој земљи.

Многе од тих слабости исправљеие су у тому године, 
0ли и дана:с стање на том подручју није ни издалека з а д о  
вољавајуће. Пред нашим административно-оператив,ним ру- 
ководствима стоји задатак да се iy 1948 години лгашидирају 
појаве одређив.а!ња норми само према практичном искуству, 
паушално по примеру и аналоогији, и да се тсме задатку при- 
ступи стручним методима које треба истовремено провера- 
в>агги у пракси.

У кашем систему надниц,а; и плата треба такође разбити 
све тенденције к  формалном изједначавању. Плате и при- 
иадлежности морају се у иашем CHCTeiM̂  уређивати према 
социј-алистичком принципу: свакоме према његовом раду.

Контрола je утврдила низ слабости и недостатака и у 
погледу бриге за  раднике, за кадрове. за људе. Наравно, 
објективне тешкоће често су спречавале да се радницима и л и  
намештаницима створе услови макве бисмо ми желели. Ме- 
ђутим, често! су (урроци незадовољ-авaјућег стањ:а1 у потледу 
животних услова наших радних људи — немарност, или не-



знањ е, или рђава организациона способност појединих на- 
аиих руководижца, или слаба организадија рада или безду- 
шан, бирократски однос према људима.

Ми смо у многим рудницима имали случај да cv радници 
радили, па и данас још раде, и радним дамом и недељом, 
без правог одмора. Искуство je, међ|уЈТ.им, показало да би 
<бољом организадијом рада могли да1 се постигну исти, и 
-бољи резултати, а да се рударима не узима неопходно по- 
требан 'одмор.

У железничком саобраћају контрола je нгишла »а врло 
бројне примере где су службеници извршме службе давдша 
јрадили и по 18 сати непрекидно, а било je 4>aiK примера да су 
неке шшиновође остајале «а локомотиви .no 50 сати без 
■.озбиљнијег 'сдмора. Истина je, додуше, да су често и сами 
наши радни љ|уди, у племенитој тежњи да дају  што више од 
хебе за Петогодишњи план, били спремни на такве напоре. 
Али, поједини бирократски иастројени људи почели; су да 
<£€ привикавају на такве ств-ари, почели -су их сматрати као 
.свекодневне и нормалне, па се зато и не старају довсљно да 
спрече такво преоптерећивање наших падних људи.

Или, узмимо питање материјалне бриге за људе у служби, 
s-ia раду. Објективне тешкоће су, наравно, свима познате и 
често и највећи малори рјужоводилаца не дају резултата. 
Али, истовремено, контрола je открила да  су гхропусти у том 
логледу често просто последида небриге за људе, немарно- 
сти или организационе запуштености. У генералној и; глав- 
ним дирекдијама наших железнида!, приликом прошлого- 
дишње контроле, постојала je  врло површш евиденција о 
томе колико je буеди и шињела подељено службеницима, 
мало се знало какво je стање одеће, обуће, кошчишта, .коли- 
жо je службеника остало без зимске одеће, па je зато било 
и случајева смрзавања кочничара на возовима. Као доказ 
зсолико све те ствари често зависе просто од осећања ©дго- 
ворности руководилаца, може да лослужи пример коначишта 
у  Славонском Броду, коj е je на одлучну интервенцију кон- 
троле било организовано у року од три даеа, док су одго- 
»ории људи пре то ш  две године одутовлачили решење тог 
чисто практичног питања.

Недостатак бриге за људе показ^о се често и код грађе- 
винских 'И дрђјгих иредузећа, xojia се нису побринула за одго- 
варајући смештај и исхрану радника.

Мислим да je ш јб ољ е  средство лротив таквих иепра- 
зилности да се 'појача ‘контрола одоздо. Наши радни људи 
;имају право да траже одређен одговор на питање да ли су
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коекретн-и «едостаци последица објект-ивних тешкоћа ил.и су  
последица иемариости, 'небриге или месшоообноети одговор~ 
них руководилгца.

Контролна комиси jia je проверавала такође стање хиги- 
јенско.-техничке заштите рада у савезним и републичким' 
индустрискотм -предузећима, као >и услове рада и живота шум- 
ских и прађевинских радшжа и ученичка у привреди. Утвр- 
ђен je Н1из недснстатака. Код појединих руководилада» пре- 
дузећа, па чак и у неким министарствима, још владају тео- 
рије да лримењивање прогшсаних хигијевдоко-техничких мера; 
омета спроеођење плана. Под тим изгшором поједина ми- 
нист121рства 1или руководства предузећа, на један или> д р у ш  
начин, често су ‘псжушавала да избепну своје обавезе, а ми- 
нистарства рада су, са своје стране, или недовољно била 
упорна да обезбеде потребну дисциплину наших .привредних 
органа у облгсти заштите рада, ;или icy о-онекад и сама тм- 
седала разиоразиим штетиим теоријама. На пример, у На- 
родној Републици Слове«иј:и у току 1947 године 40% преду- 
зећа уопште није било прегледано.

И сами органи инспекције рада још су доста: слаби.. 
С једне стране, наши имспектори, просечно, нису били на до- 
ВО Љ Н О Ј стручној ВИСИНИ Д!2) би могли »аступити с  потребним 
ауторитетом, a с друге стране, оии нису знали да. се ослоне 
на изабране радничке инспекторе, чија би помоћ могла бити 
много боље искоришћена него што je била. Према томе, не-ол- 
ходно je да жша министарства рада учврсте организадио*ни 
апарат зештите рада, да иитензлвније раде на ■подизању ква- 
лификације инспектора рада и да примене оштрије мере 3iss 
обезбеђење дисциплине »а том подручју.

A'K'O. свим тим недостацима додамо, с једне стране, доста 
слабу радну дисциплииу, 'нелотпуно л-скоришћавање радиог 
времена, велики проценат изостајања с лосла, пршгично 
озбиљну флуктуацијј^, итд., a с др.уге стране, недостатке у  
општем снабдев1£«Ју радника, велике станбене тешкоће, спори 
темпо станбене изградње итд., добићемо слику најважнијих 
наших «едостатака, а уједно и задатака који стоје пред ш ш  
v области правилног коришћења' радне скате и материјалног 
обезбеђења иаших радника и намештеника.

Квалитет продукције. —■ Посебно питање, коме je кон- 
трола морала да посвети ‘велику пажњу, јесте питање шкарта: 
и квалитета наше производње. 0ријентациј!а наших преду- 
зећа била je, пре свега, на квантитет, а борба aai добар кв> 
литет продјужције у знатној мери се з^немарила. Због тога



смо у прошлој години у неким нашим предузећима имали ве- 
лики проценат шкарта и често без потребе лош квалитет про- 
дукције.

У рудницима се, на пример, често појављује сувише ве- 
лики проценат јаловине. У Какњу смо чак имали случај да 
je  процен.ат јаловине доетигао 32%. Интервенцијом органа 
контроле Tisij j e  проценат осетно снижен, и то просто ти;ме 
што се обратила већа пажша раду :на радилиштима.

У црн:ој металургији проценат отпадака! по ваљ:20ницама ■ 
^био je велик, а >.jyi Зеници je достизао чак до 20'%. Тако je 
било и у многим другим гранама индустрије.

Контрола je утврдила да< велики проценат шкарта и лош 
квалитет — сем кад се ради о слабим сировинама — настаје, 
углавном, због недовољног залапа.ња руководств^ предузећа, 
■односно здминистративно-олеративних руководилаца, због 
■недовољне борбе за квалитет, због лоше организације рада, 
због недовол>не иницијативиости руководства у отклањањ|у 
појединих тешкоћа.

Органи контроле су, -на пример, у једном одељењу твор- 
нице „Имттол” утврдили 30 до 40% шкарта. Hai иастојање 
орпана контроле, извесном реорганизацијом у процесу рада 
шњарт je смањен на 2 до 3%.

Контролом квалитета обуће установљено je дз  су изр.г- 
ђинвани неподесни модели који се h h c | \ i м о г л и  продати. У 
творници H'a Врхники орпаеи 'конироле су утврдили да једна 
машина кида 5 до 10% коже и да то иде т.ако откако je oma 
монтирана у  тој фабрици, а да се нико није nocTapiao да се 
грешка у м^шшни отстрани. Међутим, грешка je била таква 
да  ју  je контрола ш  лицу места утврдила и отстранила и 
тиме спречила даље кидање коже.

У грађевинарству контрола je утврдила) д -i су нека пре- 
дузећа инша суеише за тим да се сатради што више кубимш,. 
Д01К су водила премало рачуна о 'Квелитету гра.ђевине. Због 
тога се десило да су, на пример, житни магацини у Војво- 
диии несолидно изграђени и да се срушио део једне инду- 
стрише грађевадне у Земуну. Контрола je такође утврдила 
да qyi и неки грађевински пројекти били врло рђави и да сем 
тога нису били подвргнути задовољавајућој контроли.

Наш задатак у овој години Mopzi бити дзј предузмемо' 
потребне организацио«е мепе и да развијемо свестрану борбу 
за стално подизање квалитета наше производње.

ИскорилЉавање сировииа, енергије и погонског матери- 
jaiia и трошкови производње. — Крупан недостатак у :нашој



ттривредној изградњи јесте површан, па чак и небрижљив, 
однос многих наших привредних руководилаца у погледу; 
штедње, правилног искоришћавгања сировина и осталог ма- 
теријала, као и коришћења горива и енергије.

Контрола je псжазала да наша предузећа троше сувише 
електричне енергије, yrjbiai, ш фте, бензива итд. Конкретни 
примери показују да се 6ољ>ом организацијом могло изаћи 
на крај с количинама енергије за коју  су у почетку piyiKOBO- 
диоци утврдили да je апсолутно недовољна. У Бору, <на при- 
мер, стално се постшљало питање снабдевања електричном 
енергијом. Контрола je анализом технолошког тароцеса утвр- 
дила да je потребно са,мо извршити правилну временску по- 
делу 'рада «ако појединих одељења, т.ако и појединих ма- 
шина, ma би се тиме у великој мери решило питање елек- 
тричне еиерпије за то предузеће. П р о б а  je показала та.чност 
налаза Контролне комисије. Овакви примери су дсжаз да 
неиницијативност, слаба ©рпшизација,, немарност и биро- 
кратска беспомоћност играју велику улогу у непуном иско- 
ришћавању енергије.

Огромна средства губи држава због недовољне штедње 
или 'неправилног коришћења материј^ла. У Карловачкој ин- 
дустрији 'коже, на пример, контрола je утврдила сувише ви- 
СО.К |упрошак горње коже за пар цокула, даље — висок утро- 
шак ђона и коже за пете. Укупно узевши, у тој фабрици оаадо 
за време те контроле, отстрањењем поменутих 'недостатака, 
снижени су трошкови производње са 10,50 динара по једном 
пару цокула, а поред тота je уштеђен ш теријал  и повећана 
производња.

Као пример расипања горива може да нам послужи 
случај код градње једне хидроцентрале, где je контрола 
утврдила да предузеће |у;опште нема никакве документације 
ни оправдања за  утрошаж 35.000 литара бензина.

У железничком траиспорту контрола je утврдила да би 
се могло уштедети најмање 10—20% угља, то значи нај- 
мање 100 вагона дневно. Таквих појава нарочито много 
имамо у грађевинарству. Већ при сзмом пројектовању често 
се премало гледа на уштеду материјала, а поготово |\( прак- 
тичном спровођењу. Контрола je у много случајев* слречшш 
расипање цемента или другог грађевинског материјала. Као 
драстичну илустрацију немарног односа према • народној 
имовини навешћу још пример да je лични'ауто директора 
предузећа „Интекс” |\i Крању прешао у току једног месеца
2.500 километара.



Ето збсиг чепа je потребно до крајности разеити борбу 
за штедњу материјала, горива, енергије и сировина у свим 
нашим цредузећима и устаношма. При томе' ии j е довољно 
само говорити да je штедња потребна, већ треба предузети 
такве организа.циоие мере које ће стварно обезбедити успехе 
и 'Koje ће и  ■привредне руководиоце, ,и раднике, и службенике 
заинтересовати за штедњу.

Најзад, у вези с тим корисно je да потсетим и на недо- 
статке fy[ погледу евиденције постојећих материјала, сиро- 
вина, р.азних машинских делдва;, алата итд., који су приме- 
ћени по нашим предузећима Контрола je утврдила да су 
количине материјала који лежи неупотребљен у једн-ом пре- 
дузећу, ia који je преко потребан другом предузећу, узете у  
целини, знатне.

Ево примера.
У Беочииској фабрици цемента тсостоје залихе потро- 

шног материјала, нових и старих резервних делов^, и то за 
више година. Између остало-г, преко 2.800 кугличних лежаја 
који претстшвљају критични материј.ал, неопходан многим 
привредним предузећима. Комисија je при прегледу ф)абрике 
аутомобила „Тезмо”, |yt Марибору, установила да предузеће 
има „разног непотребног материјала” у вредности од
55.228.000 динар!а. Између осталог ту су: брусни камен, близу
20.000 комода кугличних лежаја, око 2,000.000 ваљака за 
кугличне лежаје, даље — разне игласте пиле, чије су залихе 
довољне предузећу за преко 20 година ;итд. У Творници уља
— Загреб има нагомиланот техничког материјала у вредно- 
сти од више милиона динара, који у току 1947 године није 
уопште употребљаван, ,а потреба« je предузећу у врло м!алим 
количинкма. На складишту предузећа „Норма” |у| Осијеку 
иађене су 32 тоне бетонског железа и други грађевински ма- 
теријал који предузеће није користило. Hia крају 1947 го- 
дине предузеће je им.ало неуграђеног материјала за близу 
16 милиома динара. Многима ће изгледати готово немогућна 
чињеница да je у железничким магацинима контрола прона- 
шла за око 300 милиона динара разног металнот материјала, 
који je неизоставнсх потребан нашим предузећима., ia који je 
тамо лежао још као остатж  немачких репарација иза Првог 
светског рата!

Зато што таквих примера |у) нашим предузећим,а има 
много, ово питање добија крупну важност. Неопходно je да« 
одговорна оперативна руководства боље поставе евиденцију 
разних материјала који «еупотребљени леже на складиштима 
и двориштима каших предузећа и устано©а.



Велике финансиске резерве откривене су борбом за сма- 
тљење трошкова производње. Наш овотодишњи буџет пред- 
виђа њихово знатно смањење, .али стварне могућности су 
несумњиео још веће.

У прошлој години смањењ|\| трошков« производње није 
била псжлоњена довол^на п ш њ а  ни од стране предузећа ни 
од стране административно-оперативних руковздилаца. План- 
•ски трошкови су били исувише виссжо постављени, што> je 
омогућавзло 'Предузећима да »на лак начин дођу до непра- 
вилне „натплашже“ добити'; то je још више ослабило и тако 
кедовољму упориост упрзиза предузећа да се боре за  сма,- 
њење трошкова.

Приликом прегледа Генералне дирекције за угаљ јутвр- 
ђено je да су код великог броја савезних угљенокопа калку- 
лације биле нереалне. Тако je у Алексинцу био предвиђен 
плански губитак од 13 милисна динара, а за § месеци je 
остварен „»атплански’’ добитак од 10 милиона динара.

Министг.рство индустрије Народне Републике Србије 
организовало je, уз помоћ Контролне комисије Народне Ре- 
публике Србије, тсо.нтролу квалитета планских калкулацмја 
у 289 предузећа. Успановљено je да je веома мали број прет- 
калкуладија био реалан. Резултат извршене «онтроле био je 
снижење троижова 'Производње у свим грзиама индустрије 
Србије за преко 300 милиона динара.

На тај начин су већ у прошлој години трошкови п р о  
изводње знатно смањени, али досадзшња пракса Контролне 
комисије roBop'H о  тоаде да je њихово снижење, предвиђено 
у буџету за 1948 годииу, В'ише него реалио. Наравно, сни- 
жење тро-шкова производње неће ићи шмо о д  себе. П о  
требио je, међутим, предузећима ттоставити коикретие за- 
датке и предузети организационе мере које ће вишим руко- 
водећим оргакима омогућ-ити да врше текућу, сталну и упор«у 
контролу у  сваком предузећу.

Трговина. — Велики део слабости и грешака који се по- 
јављује у нашој производњи постоји и \у области наше трго- 
ви'не. Може се само додати да су овде те грешке још више 
ра.спростр2њене, и да je борба за њихову ликвидацију до- 
сада била слабиј^ него у области производње. To je разум- 
љиво, јер «аша државна тргсвина због помањкањ'а робе 
уствари није била трговина у правом смислу речи, него некз 
врста механичке, административне расподеле артикала ко* 
јима смо располагали.



Међутим, ситуац(ија се проманила. Захваљујући оилно 
зшвећаној производњи у нашој земљи као и  великом ' С б и м у  
еаш е спољ«е трговине, сада се већ може рећи да наша трго- 
вина у организационом и економском п-огледу опасно зао- 
ст^је  иза олштег развитка наше производње и наше при- 
вреде. Њ ено заостајање непотребно огежав^а и компликује 
нзвесне привредне односе у земљи. Пред нас се поставља 
врло важан задатак — /а може се рећи и, у овам моменту, 
најв<£)жнији привредно-ор‘ганизацио'н'и задатак — наиме, да 
организационо и економски поставимо на ноге нашу соција- 
листичку трговину, како би o«ai била способна да се бори 
лротив остатака кјглиталистичке шпекулације |V граду и на 
селу. Ми смо, додуше, читавим низом мера које je донела 
наша Влада,, силно ослабили изворе капиталистичке шпеку- 
лације у области трговине, -гли се нисмо довољло брзо по- 
.сгарали да подупремо' те мере организацијом ширсже мреже 
државних и задружних трговачких магацина. Сем тога, и 
лостојећа државна трговачка мрежа je још слаба, оптере- 
ћен*а административним методима и она се не осећа .као орга- 
низатор трговине, 'као део социјалистичког фронта у борби 
лротив капиталистичких остатака у области трговине. Наша 
државна трговина још слабо врши своју регулаторску фу!нк- 
.циј.у на тржишту, и њен? рад се врло често и углавлом своди 
на регистровање и на механичку дистрибуцију артик-гла. 
Економску интервенцију на слободном тржишту, које je још 
зватним делом \у. румама капиталистичких елемената, наша 
трговиш! још не предузима у задовољавајућој мери и у ефи- 
касним облицима.

Контрола je утврдила ванредно слабо пословање наше 
трговачке мреже. To слабси пословање већ само ПО’ себи je 
врло често узрок свакојаких зак^шњавања и ,комплика;ција 
у  снабдевању. Књиговодство je, no правилу, у врло слабом 
стању. Књиге се воде неуредно, т  се зато стварај|у' разне 
могућн'Ости за злоупотребе и проневере. Снецијални пре- 
глед, који je у ту сврху почетком ове године извршила Кон- 
тролна комисија, дао' je потпуно незадовољавајућју сли.ку 
.пословања велико>г дела наше тргов1ачке мреже.

Додуше, евидевција у апарату трговине учинила je 
извесне кораке напред, али она je још слаба, и то нарочито 
због тога, што — ма 'колико да je она принципијелно пра- 
вилно пост!а'Вљена — сам организациони апарат наше трго- 
вине не даје још довољно гаранције за правилан рад. Ми 
;ммамо случајева да гараитовано снабдевање закашњава или 
л а  поједини крајеви уопште остају кра;ће 'или дуже време без



њега, чак и када има довољно робе на складиштима. На- 
вешћу кзао пример чињеницу да je |у прошлој години било^ 
случајева у неким крајевима да со до-ђе и на црну берзу к  
достигне ц-ену квд 50 динара по килограму, иако соли имамо- 
више него довољно за покриће свих иаших потреба. To je у 
првом реду последица рђаве евиденције и контроле у врхо- 
вима нашег трговачког апарата и лошег оршиизацио-ног 
стања у самој трговачкој мрежи.

Томе треба додагги још и  слшбост, а у многим случајевима'. 
и несолидност и проблемтичн-ост нашег трговачког .кадра. 
Чињеница je да се у трговачки аадрат увукао, више но у 'ма. 
који други сектор наше привреде, прилича« број проблема-- 
тичних људи, шпекуданата, који хоће да раде за свој рачун„ 
људи који су се васпитавали у капиталистичкој трговини иг 
који се «ису могли или «nqy хтели одвикнути од старог на- 
чина пословања. Контрола je iy неким случајевима открила- 
и свестан штеточински или кримиигиши рад појединих људи". 
у трговинском апарату.

Дешавало се, т  пример, да, су се службеници из државне' 
трговине директно повезивали с приватним шпекулантима у 
прљавим пословима з® свој рачун, или су дозволили да ихг 
због њихове «еб|у'дности, шпекуланти искористе. На пример: 
Предузеће за опште набавке у Београду било je неке врсте 
мост ттреко којег je државни новац прелазио у руке шпеку- 
ланата. Предузеће je само тројици прекугшца за откуп алко- 
хола и извозног дрвета издало око 80,000.000 динара. Један 
накупац иримио je лреко 54,000.000 динара, а поелове je- 
об&вљао преко своје нелелалне мреже шпекуланата-откупаца.

Др|у'ги пример: предузеће „Истсж” iy Пећи дало je неком-. 
прекупцу крајем прошле године 1,500.000 дииара. Прекугшц, 
je до априла 1948 подине предузећу излифе,ровао смкжава к 
рибе у вредности од 700.000 динара, <а! за остатак 'новца од
800.000 динара није дао никакво оправдање, нити се добро- 
вољно одазвао на позив Коитролне комиеије. Од истог др- 
жлвног предузећ/ai узео je други приватни вабављач 1 сеп- 
тембра 1947 године 100.000 динара. Како му иико из преду- 
зећа није тражио ни роб|у ни >новац, он се истим служио све 
до 31 децембра 1947 године, и тек тада je вратио новац, без- 
ика.квих камагга. У свему, комисија je установила да су пре~ 
купци овог предузећа искористили 4,000.000 динара држав- 
ног -новца за своје лриватне сврхе.

Пошто таквих примера има више, и то по читавој земљи;, 
можемо замислити колику штету д р ж аш  трпи о^  такв(5г 
'Пословлња у државној тргссачкој мрежи.



Очигледно je да je за правилан развитаЈк наше трговине 
потребно енергично очистити «аш постојећи трговински 
amipaT и обезбедити ефикасну контралу над пословањем: 
сваког и најмањег државног односно задружног трговачког 
магацина.

Све те чињенице, као и незадовољавајуће организгсционо 
стање постојећег трговинског апара,та, државног и задр|ужног, 
траже од нас да што брже ликвидирамо појаву заостајања 
трговине, да1 енергичније сузбијамо покушаје антинародне- 
акције капиталистичких шпекуланата у области трговине, дз 
поставимо солидне орпанизационе темеље наше социјали- 
стичке државне и задружете трговине и да се боримо за нов 
тип трговачког кадра, социјалистичког трговачмог кадра. 
Нема сумње да je то један од »гјтежих задатама. Међутим, 
ако хоћемо да, нашем радном човеку обезбедимо нормална 
и солидно снабдевање, ми тај задатак морамо решити.

Пољопривреда\. — Ja сам о неким грешкама с подручја 
'пољопривреде говорио већ раније. Хтео бих сада да додир- 
нем нека принципијелна питања iy погледу развитка наше 
пољоприереде и организационог система |у области пољо- 
привреде.

He може бити сумње да je развитак иаше пољопривреде 
у прошлој години заостајао за развитком осталих грана 
наше привреде. Поред објективних узрока, који «есумњиво 
постоје и о којима се такође већ овде говорило, постоје и 
неки субјективни узроци таквог заостај|гња. Један од  таквих 
узрока je извесна тенденција потцењивања важности рекон- 
струкције наше пољопривреде и држања правилног темпа 
те реконструкције у пуном складу oai општим процесом наше 
андустриј.ализације. Таква тенденција постојала je и постоји 
данас код извесних ш ш их кадрова, а  израз je или кш иту- 
лантства пред теш-коћама, одаосио ттред чињеницом да je 
отпор капиталистичких остатака на овоме сектору наше 
изградње »ајснажнији, или je израз незнања наших кадрова 
к о ј ) И м а  још није гготпуно јасно за шта овде треба пре 'Свепа 
да се ухвате и шта je данас главно у процесу социјалистичке 
реконструкције наше пољопривреде.

Постоји код нас једда, рекао бих, стручњаада) линија, 
која сматра да ће се сва питања наше пољопривреде решити 
већ самим интензивним агротехничким мерама Наравно, 
б о р б а  з а  вишу агротехкику треба да се paeBHjiai што je м о -  
г у ћ н о  шире и интензивније. Али те мере не могу да измене 
социјално-економск|у' структуру наше пољопривреде. Сви 
з н а м о  да ситносопственичња! структура пољопривреде n o -



ставља, одређене, тврде границе агротехничким мерама и ме- 
ханизацији у -пољопривреди. И колико год ми у таквим окви- 
рима морамо учинити све оно што je могућно, ипак не треба 
jiiSi се заваравамо да ће то бити довољно. Треба само погле- 
дати у неке ззпадне земље с развијеном капиталистичком 
пољспривредом, с високом агротехником и с развијеном ме- 
ха.низацијом у пољопривреди, ria ћемо се брзо уверити да je 
такав :ниво агротехнике и мехшизације био постигнут на 
рачун уништавања сигног м средњег сељаштеа, а у корист 
малобројних сеоских богата.ша, сеоских и градских шпита- 
листа. Наша народна власт, варавно, не може да трпи да 
рш вијање агротехнике и меха.низадије у селу иде на такав 
начин да сеоски богаташи уништавају ситно и средње се- 
љаштво. Напрс-тив, задзтак je народне вла,сти — а она т к о  
<и ради — да штити масу ситног и средњег сељаштва од 
експлоатеције и притиска капиталистичких елемената на 
селу. Пут je, према томе, у нашој земл>и само један: свестрано 
развијање земљорадничксг задругарства од најнижих до 
'Нај1виш:их форми, у коме ће газдовати ситни и средњи сељак, 
а не сео.ски богаташ, као што je то било jV прошлости, и као 
што се, у појединим случајевима, још и данас догађа. Само 
правилан р^звитак земљорадничког задругарства може .ство- 
рити услове за широку механизацију и примену виших агро- 
техничких мера у нашој пољопривреди.

Међутим, ми смо' већ више пута констатсквали да ни 
развитак нашаг земљорадничког згдругарства у правцју со- 
цијализма неће тећи спонтано, без чврстог руководства и без 
сталне политичке, ма.теријалне и организационе помоћи. 
А баш у том погледу ксд нас има много пропуста и недо- 
статака. Пре свега, многи :»аши другови не схватају да 
земљорадничке задруге чисто купопродајнсг типа саме по 
себи још нису способне да .унецч■ квалитативне промене у 
нашу пољопривреду. Оне, додуше, магу бити изванредно 
важно упориште за нашу тргови.ну, али њихов утицај на 
развитак пољопривреде ,ја,ко je ограничен. Ми смо сталио 
наглаш^вали да je развитак такзих задруга користан и неоп- 
ходан, али да je то ипак најиижз! форма задругарства. Њ ена 
нарочита важност — поред ivTiore у ршвитку содијалистичке 
трговине — јесте у томе што она може да послужи као орга- 
низадиона оснсва за даљи развитак земљорадничког задру- 
гарства. Међутим, битан фактор за даљи р а зв и т к  земљо- 
радн!ичког задругарства, и за његову унутрашњу квалита- 
тиену измену јесте да се задруге што je брже могућно опреме 
гсредствима пољопривредне пропзводње, техником, кадро-



вима итд., a то значи машинама, тракторима, енергетским 
изворима, разним пољопривредним постројењима, сточар- 
ским фарм^ма, приплодном стоком, радиони.цамл за свако- 
дневно оправљање алата, стројевима за, прераду полуСлри- 
вредних производа, оеменским станицамл, пољопривредним 
лабораториј^ма, стручним кадровима итд. Још више, може 
се 'рећи да  je сваки елеменат задружне својине потстрек 
развитка нашег задругарства у социјалистичком правцу. 
Свако од 'HiSic зна шта ће такве задруге претстављати за 
развитак наше пољопривреде, за планирање у пољопривреди, 
за планско содијалистичко руковођење (у области пољопри- 
вреде, за стручно, пслитичко и културно подизање нашег 
радног сељ:£1штва, за подизање пољопривредне ироизводње. 
Наравно, ово не значи да, ми све то можемо створити одмах, 
иити да држава то треба просто даровати нашим задрупама. 
To je дужи процес, али процес који треба већ сада правилно 
усмеравзгги, којим треба руководити, имајући пред очим>а 
јасну перспективу онога што желимо да постигнемо. Уко- 
лико брже ће се наше задруге развијати iv том правцу, уто- 
лико више ће оме моћи да. утичу на развитзк пољопривреде. 
Зато je овде голи практицизам можда штетнији но у ма 
којој другој грани наше делатности.

Било би такође погрешно мислити да ће се тај прсцес 
лако и мирно развијати. Већ досадашњи развитак земљо- 
радничког задругарства показује вам да je тај процес исто- 
времено процес дефинитивне диференцијације на селу и ли- 
квидације капиталистичких остапаска на селу, који се не 
желе помирити с чињеницом да су у «ашој земл>'и 'избројаии 
дани свима остацима искоришћавања човека по чове:к|у'.

Имш к о д  нас људи који сумњају у такву улогу задругар- 
ства. Али, ми већ имамо живе иримере таквог развитка. 
Узмите само процесе који у многим селима настају услед 
подизања задружних дом^сва. Знам конкретан пример једног 
села које je недавно завршило свој задружни дом. Село je 
било, како се то к<аже, реакционарно настројено. Уствари, 
неколико имућних газда успевало je да врши свој утицај на 
м.асу ситних и средњих сељака. Када je од стране Народног 
фронта дошла иницијатива за изградњу дома, појавио се 
чврст, организовани отпор. Почеле су кружити познате кле- 
вете 'О заједничким кухињама и заједничким ггостељама. Ме- 
ђутим, део ситних и средњих сељака латио се посла, а када 
су се вкдели први резултати, у сел|у‘ je настао прелом. Посла 
се латило читаво село и сасвим при Kpiaijy, под притиском 
села, појавиле су се т\ градилишту и 0'не имућиије газде



које су у почепку биле гл-авни оргаиизатори отпора  И кад  
су се сељаци први пут ок|у:пили у сали н-овооаграђеног дома,, 
кад су видели на зидовима слике сзо.јих ударника и могли, 
у свом селу, у дому који су сами изградили, да гледају први 
филм — тада су они схватили много штошта, што још нису 
схваггили \у време кад je  у земљу заривен први iau iO B  за 
изградњу задружног дсша. Данас то село не само да; има. 
задружни дом с магацином и културним, задружним трго- 
вачким локалом, него се и оно само изменило! Из ocHOBia je  
поткопан утицај капиталистичких ©статака. А како ће се 
село изменити тек сутра, кад задружни пољо-привредни стро- 
јеви и први задружни траоктор помогну радним сељацима да 
сбраде своју 3eMjbfy!

Ако ствар тако стоји, онда je јасно да се држава према 
земљорадничком задругарству не може односити као према 
нечем што није у оаставу општедржавног плана. Наше за- 
другарство само по себи још није кадро да својим средствима 
и својим кадроВ'ИМ'а узме на себе све те  велике задатке. У 
интересу je не само нашег радног сељаштва, него и бржег 
темпа реконструкције оољопривреде ,да се држава далеко 
с^ажније ангажује својом помоћи у земљорадничком задру- 
гарствју, него што je то било досада,. Инвестиције у земљо- 
радничко задругарство, то су инвестиције у осцијалистички 
сектор, то су инвестиције које значе ој.ачање борбе против 
капиталистичкгих остатака на селу, та  ciy инвестиције ко је  
значе повећање пољопривредне производње, повећање општег 
националног дохотка, бржи темпо содијалистичке изградње 
уопште.

Може ли се рећи да je таква линија развитка иаше по- 
љопривреде, коју je поставило руководство наше земље, била 
благовремено и јасно постављена и прихваћена од широких 
»ародних маса? Да, таква линија била je благоовремено по- 
стаељена, а широк оргаеизациоии размах земљоpадн ичког 
задругарства најбоље потврђује да je ту линиј|у‘ наше радно- 
сељаштво и примило. Ми смо крајем 1946 године у земљо- 
радничким задругама имали 1,816.000 чланов1а>, а те задруге 
обухватмле су 9,300.000 потрошача на  селу. Крајем 1947 го- 
дине, међутим, ми смо им<али близу 2,200.000 задруга с преко
10,000.000 потрошача'. Радних задр)ута имали смо 1946 године 
313 са 23.740 дома.ћинст.ава и 135.500 чланова и са 98.933 хек- 
тара земље. Крајем 1947 године, међутим, било je већ 80S 
радиих звдруга еа 40.642 домаћинства 'и 209.526 члаеова, a 
те задруге обухватиле су 208.308 хектара. Данас n o  читвој 
Југославији наше задруге граде.око 4.000 задружних дом.ов^з-



Може ли бити боље потврде за то да je наше радно сељаштво 
прихватило задругарство као пут ка ушпређењу пољопри- 
вреде, и као пут ка своме бољем животу?

Међутим, поставља се питање, да ли je ca стране државе 
учињено све што је било 'потребно и што je било могућно 
да  о е . помогне задругарству. Нема сумње да мије учињено 
све. У једном делу иашег државног апарата, нарочито у ру- 
ководству финансија и планске комисије, у прошлој години 
се прилично дуго и упорно одржавало схва.тање да улагање 
средстава у задружни сектор не значи улагање iy социјали- 
стички сектор. Кредити сдређени за задруге били су, прво, 
мали, а сем todsi су се од  задруга често тражила т а к в а  јем- 
ства да су задругари изгубили вољу да јузимај.у на се толики 
ризик. Штавише, чак ии радие задруге иису добиле задовоља- 
вајућу помоћ у кредиту и мстеријалу. С др.уге стране, ми до 
данданас немамо ни неки оквирни план задр|у'жне изг.радње, 
који би нашим кадровима поставио ј^асне свакодневне за- 
даггке у погледу развијања и помаћи земљорадничком задру- 
гарству. Зато наша . акција на развијању земљорадничког 
задругарства још није лостала CTBiaip свакодневног изврша- 
вања конкретног плаиа.

Остаци таквог неправилноог ©дноса према задругарству 
налазе če још и у овом буџету који ових дана примамо. По- 
моћ земљора дничксш задругарству овде још иије дошла до- 
вољно до изражаја. М еђутм , сад би било беекорионо то ме- 
њати, јер je за> ефикасно искоришћавање државве помоћи 
задругарству npeiKo потребан план задружне -изградње, који 
треба израдити заједно са рукоеодствима машег задругар- 
ства. Кад то буде готово, мораће се наћи и одгсвар'ај,ућа 
средства. Ми смо у томе у осетном заостајању и неопходно 
je да се тај задатак што брже оствАри.

Није био правилан одиос у прошлој години ни према 
државиим пољопривредним добрима. Јасио je да je- све- 
страно рш вијање и учвршћивање државног сектора у пољо- 
привреди., поред задругарства, најважнијм инструменат у 
борби за социјалистичку реконструкцију наше пољопри- 
Бреде. Међутим, план капиталне изградње на дрЖ1а1вним до- 
брима, није био извршен «и у једној народној републици. 
Сасвим погрешно и штетно' потцењивање улоте пољо>при- 
вреде у нашој привредној изградњи очигледно je преовла- 
дало код једног дела ваших руководећих иривредних ка- 
дрова и oho je било .најважнији узрок неизвршења плана.

Томе треба додати још организационе слабости и сла- 
бу контролју hiši сектору пољо-привреде, што je такође до-



принело заостајању пољ-опривреде. Контрола je у неким 
случајевима — нароч.ито на државним пољопривредним 
добрима — открила изванредну запуштеност и бескон- 
тролно сшње, што су понегде и непријатељи знали да ис- 
користе.

Контрола je, на. пример, на неким пољопривредним до- 
брима уочила појаве директног уништ2'вања приплодне и 
остале стоке, Kizio и  живине, што се обично маскирало изго- 
BQpoM 'О првиудном клању или угинућу од  болести.

Какве последице рађа отсуство евиденције и контроле, 
говори нам следећи пример: у пољопривредном добру „Ли- 
вада“ — Ечка, управник добра je продао државну имовину, 
чије je вредност прелазила милион динара,, за свега 96.353 
динара, а сам директор узео je цео намешта-ј за 10.000 ди- 
нара, при чему je за, 17 тепиха платио само 845 дивгра. У 
истом добру та-козвано „прин|удно клање“ износило je 1947 
године 47%, при чему je утврђено да je такво „прииудно“ 
клање вршено у нарочито великом обиму у време ускроа и 
божића! Принос у земљорадњи подба.цио je на, том имању 
v 1947 години |\'купно за преко 3 мили.она динара — у поре- 
ђењу с приносом суседне сељачке радне задру.ге „Ботош“, 
која је редила м.ного боље.

И рибарско 'газдинство овог предузећа, показало je у
1947 години велике губитке при вађењу рибе. Та«о je само 
у једном језеру овај губитак достипао 74%, ма да je норми- 
рани губитеж износио 5'%. Укјупна штета од оваквог посло- 
вања износила je само на> 3 језера 309.289 кг. рибе.

Врло je слаба на псдручју пољопривреде шдровска 
политика. Контрола je, на пример, утврдила да je неколико 
државних пољопривредних добара пост>ало просто уточи- 
ште за непријатеље народне влзети или за криминалне ти- 
пове. До таквог je стања довела злочивач-ка иебудност, пот- 
пуно отсуство озбиљне контроле и рђаво организационо 
стање одговорног пољопривредног апарота.

Из свих тих чињеница ја-сно излази да су у области 
пољопривреде [у свој гсгдини пред нама нарочито важни, 
велики задаци.

Орган\иза\ционо стање привредНог апарата. — Да бисмо 
успешније могли савладати тешкоће и борити се против са- 
дашњих слабости и греилака које се појављују у раду н а ш е г 
привредног апардаа;, потребно je још више разеити и учвр- 
стити организациони систем и боље разрадити методе руко- 
вођења у области наше привреде. У том погледу м« смо у



прошлој години учинили крупан корак напред. За кратко 
време успели смо да остваримо оргамизациотаи оистем који  
je успешно савладао задатке првих година наше изградње. 
Пракса je показала такође да je 'naj систем у својој основи 
нравилно постављен.

Али, и поред тога, ми имамо доста слабих места на том 
подучју нашег рада <и ту нравимо доста грешака. Недо- 
стаци ће чак и расти, ако будемо допустили да развитак 
организационих форми aaiocTisije иза задатака које мора ре- 
шавати привредни а/парат. Наши руководиоци треба потпуно 
да схвате да иема таквих оргамизацотоних ше.ма које су дефи- 
нитивне и. најбоље за сва времена. Што je јуче било добро, 
данас се може показати кочницом или бар озбиљном сла- 
бошћу. Сваиси к о р ш  дацред у нашој еоцмјалистичкој из- 
градњи тражи да се иде дал>е и у развитку нашег органи- 
зацисиог система и оргамизациоиих форми.

Наш задатак, задатак свих наших руководећих при- 
вредних органа — од мииистарстава до  предузећа — у 1948 
години јесте да побољшамо и даље развијемо, како сам 
организациш и систем, тако и квалитет послшања читавог 
дашег ynpSBHor организма, кажо на подручју привреде, тако 
и у свим другим гранаш! наше управе.

Контрола je, на пример, (утврдила да .наше генералне 
и главне дирекције нису чврсто спроводиле постављене ор- 
ганизационе принципе, услед чега се оне све више оптере- 
ћују гломазним администрзтивним пословањем, што их кочи 
у непосредном оперативном руковођењу предузећима. Оне, 
с једне стране, још .нису постале такви органи које би пре- 
дузећа стално осећала и као свзкодневну псшоћ и као пер- 
манентну контролју1. С друге стране, те дирекције врло често 
©граничавају самосталност руководства предузећа:, тамо где 
je таква самосталност неопходна и корисна.

Нарочито моргм скренути пажњу на озбиљну слабост 
организације на сектору пољопривреде. Пре свега треба 
истаћи да се наши народни одбори, како срески тако и ме- 
сни, још нису снашли у том погледу. Иако je, на пример, 
Мимистарство лољопривреде у прошлој години благовре- 
мено поставило план ратарске прсизводње, ипак се његово 
разрађивање вршило \у многим срезовихма у.главном по кан- 
целаријам^ народних одбора и скоро без икаквог учешћа 
самих земљорадника. У опганизацији пољовривредних .оде- 
љења по народним одборима показали су се озбиљни недо- 
стаци и 'конкретна 'Потреба за( таквом реорганизадијом ко ја



6и jisi4e издвојшк» операт-ивие органе и дала, им већу самостал- 
ност. Подбацила je у прошлој години и семенска служба, 
опет и пре свепа на орпвдиза-ционим питањима. М аош  недо- 
стаци су се показали у погледу спровођења агротехничких 
мера и у ткогледу организације пољопривредне машинске 
слјужбе, а да и не говорим о појавама немарности, несолид- 
ности и правог штеточинског уништавања, народне имови- 
не. Зато се пред руководеће органе наше пољопривреде 
првенствено поставља задгтак да на основу утврђених прин- 
ципа, о  којима je овде говврио и Митаистар пољопривреде, 
разради и учврсти орланизациони систем за руковођење и 
управљање пољопривредом. Било би илузорно мислити д a 
je  могућно на задовољавајући начин решавати крупне за- 
датке у пољопривреди, не ликвидиравши, пре свега, садашње 
организационе слабоети у апарату лољопривреде. Битмо je 
при томе, по мом мишљењу, следеће:

1) правилна оршнизациј.а повереништава за пољопри- 
вреду одиоено одељења у среоким народним одбормма и 
њихова жива повезаност са министарством пољопривреде;

2) добра евиденција и свеобухватиа контрола у среским 
вародним одборима и у министарствима пољопривреде;

3) интензивније ангажовање радних и свих земљорад- 
ничких задруга v раду пољопривредне службе, н.а бази пла- 
«а задругарства;

4) шдровско учвршћење апарата — државног и задр|у^ 
жног — учвршћење дисциплине и будност;

5) много више сваиодневне сарадње са сељачк-им рад- 
ним масама.

Приличну улогу у н>ашем привредном организационом 
систему још играју бирсжратске тенденције и формално 
«администрирање. Карактеристично je да се оно пој.ављује 
и тамо лде може највише штетити и где je борба, против 
њега iHisijпотребнија, окао, 'на пример, у  дирекцијама, у диспе- 
черској слјужби итд. Као драстичан пример како неки руко- 
водиоци руководе, навешћу овјзј случај. Контрола je утвр- 
дила да je погонски инжењер Главне дирекције за  текстил 
савезног Министарства индустрије провео у фабрици у Ду- 
гој Реси 14 дана, а да ниједном није отишао у погон, то 
јест стројевима.

КЈарактеристика ру.ководилаца с таквим бирократским 
методама јесге да не веруј(у у  стваралачку иницијативу рад- 
них маса, да неће да призлаче или да не знају Д2' привуку 
радне масе учешћу у припремању и спровођењу одређених



мера. Код нас се у фабрикама, iy (установама, у пољопри- 
вреди одвећ мало практикују заједничка саветовања по 
стручним питањима са свим радмицима и службеиицима. 
Наши руководиоци премало *консултуј|у л*уде од строја и 
плуга, људе који су својим дугогодишњим радом прикупили 
драгоцева искуства. Многи од наших руководилаца потце- 
њуј|у снагу убеђивања и 'О б ја ш н л а в а њ а  и више верују у сна- 
гу мртвог слова акта или наређења. С једне стране, ми смо 
имши низ акција које нису успеле у првом реду зато што 
руководиоци нису знали д а  мобилишу народне м)асе за што 
активиије учешће у њвдма, јер су се уздали да j e  за постиг- 
муће успеха доеољно њихово наређење иижим орлаиима 
власти. С друге стра«е, имали смо низ обрнутих примера, 
и  њих j e  далеко више, д а  су акције успеле само захваљу- 
Ј у ћ и  правилном објашњењу народни.м масама и њиховим 
јучешћу. Нећу наводити као пример фрсинтовске ж ц и је  које 
су познате, ма да се и та искуства тако мало користе. Узећу 
пример из рада контроле. У масовној контроли сетвене по- 
вршине учествовале су прошле године десетине хиљада 
фронтов^ца и зато j e  та контрола мо-гла да  обухвати свак.0 
село и да да солидне резултате. Даље, у маоовеој контроли 
коју j e  прошле године предузела Контролна комисија по пи- 
тању правилног коришћенла жит.ног фонда учествовало j e  
iy контролним екипалиа око 100 хиљада људи. Таквих при- 
мера ми имамо и у  другим гранама државне управе. Уто- 
лико пре треба да схватимо потребу активног учешћа рад- 
ника у разрађивању питања наше производње, или земљо- 
р а д н ж а  iy питањима пољсшривреде. Сем тога, и наши са- 
везни и републички руководећи орлани не треба да доносе 
одлуке формалистички, него треба стално да K O H q y v r r y jy  оне 
који ће те одлуке морати да спроводе. Неправилно, лако- 
мислено и бирократски j e  веровати у стихиску моћ написа- 
ног параграфа или наређен>а, ако иза тог.а не стоји органи- 
зовава снага наших радних људи.

Администрирање у привреди код нас j e  још прилично 
гломазно. Узрок томе лежи делимично и у доста комплици- 
раном систему нашег књиговодства и евиденције. Одлучан 
курс на добру и исцрпцу дневну, декадну и месечну евиден- 
цију iy прошлој години — узет у целини и упркос недоста- 
цима — дао нам j e  добре резулпагге, омогућио нам да  смо 
подробно ушл'и у стање иаше привреде, одиграо' решав^ајућу 
улогу у прел!а8у на плаи. Ипак се показује потреба да  сада 
кађемо једноставније форме, бар за мања предузећа, а да
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при томе не ослабимо исцргшост података које ће нам еви- 
денција дати.

Контрола je такође утврдила да многа предузећа и ви- 
ша привредна руководства неће да користе или» не знај|у 
да користе иодатке евиденције као једно од иајважнијих 
средстава оперативно.г руководства и проверавгња изврше- 
ња задатака у свакодневној борби за испуњење плана. Код 
Генералне дирекције з*а« црну металургију, на пример, — 
према из јдаи самог комерци јалног директора — нико није 
мористио веома исцрпме месечне податке, ко је  je дирекциj a 
добијала >од предузећа. Генерална дирекција обојене мепа- 
лургије, на пример, таије ии примепила да јој рудиик Трепча 
шаље податке од којих су  једни, 3iai једае  део попона, ба- 
зирани на једно)М схватањ|у плана, а други, на другом схва- 
тању плаиа. To je утврдила тек коитро-ла, која je том при- 
ликом установила и то да  у самом руднику иису начисто 
с тиме какав je заправо њихов план. Текућа евиденција, то 
je најснажније оружје руководилваца у р|уковођењу преду- 
зећима и у борби за извршење плана. Међутим, тим оружјем 
наши руководиоци треба да науче руководити, да га не 
схвате само као обавезу коју имај|У према вишем руко- 
водству.

Контрола, je у више случајева утврдила и нетачност по- 
датака евиденције. У мају месецу прошле године je, на при- 
мер, фабрика у Смедеревској Паланци кавела у дневним 
извештајима дирекцији да je испунила план са 97,5'%, а кон- 
трола je н<а лицу места утвр.дила да> je стварно' фабрика v 
том месецу испунила план само са. 73%. Било je чак слу- 
чајева да су рубрике попуњаване просто по прогнози, а не 
по фжтичком учитаку.

Нарочито много недостатака им® наша евиденција на 
сектору пољопривреде. To je и раз|у*мљиво, пошто имамо 
'Овде посла са раздробљеним ситносопственичким имањима. 
Али, кад  би у »ашим народним одборима систем евиденције 
и  статистаке био боље постављен, ши бисмо ипак мо-гли 
имати много бољи увид у стање и развитак наше пољопри- 
вреде. Слаба евидендија у пол>опривреди изазива стално 
неправилности и грешке у сетвеном плану, у откупу, при раз- 
резивању пореаа итд.

Потребно je, према томе, усавршити систем ев-иденције, 
поједноставити га, нао^ити наше руководиоде да се служе 
евиденцијом у свакодневној борби за извршење плана a 
ојачати борбу за њену тачност.



.Недовољно je још развијен наш плански сектор. Тај 
je сектор неравномерно изграђен, недовољно сређен, слаб 
доле, у самим предузећима и у срезовима, па се због тога 
често ие врши потребно 'проверавање плаиских задапажа на 
основу и.скуства саме праксе у предузећима. Зато се дога- 
ђало, па и данас се још догађа, да се поједи.ни плански за- 
даци у нижим привредним једницама не базирају на чвр- 
сто установл^еним и стручно обрађеним чињеницама, него 
на општим оценама.

Већ сам сгкженуо пример железаре у Јесеницама, која 
je упорно ин-систирала ња» томе да јој треба снизити план 
продукције сировог гвожђа за ?%, а контрола je утврдила 
да се план може повисити за 8%. У руднику Сеново управи 
предузећа je успело да наведе претставнике Гжене дирек- 
ције за угаљ да> се сагласе са снижењем плана. Међутим, 
контрола je ^тврдила да се план може повећати чак и до 
30%, ia,Ko се предузму одређене мере. И заиста, после тога 
продукциј'а се повећала и план je не само извршаван, него и 
пребациван за око 15%. У Главној дирекцији хемиске ин- 
дустрије у  Хрватској, жонтрола je утврдила! да je дирекци j a 
планирала прссто по предлозима предузећа, без провера- 
ванла самих предлога., без познавања капацитета предузећа. 
Резултат таквог „планир^ња“ био je тај да je дирекција по- 
ставила и за 1947 и за 1948 годину прениске планове. Сем 
тога контрола je уочила да у т>ој дирекцији евиденција и 
статистика ниду сређене, да je пословање чисто администра- 
тивно и бирократско, да опера,тивни сектор као такав готово 
и we nocToj'H, и да иредузећа нису имала од дирекције ни- 
какве озбиљне помоћи.

Недостаци су се показивали и у планирању наше пољо- 
привреде. Јасно je постављено да се планирање у пољопри- 
вреди, с обзиром на ситносопственичку структуру вајвећег 
дела наше пољопривреде и на озбиљну улогју коју у њој 
још играју капиталистички елементи, кволитативно', и по 
формама и по ооиму, разликује од пла,нирања у социј|али- 
стичмом сектору ‘И да оно може да да резултате само под 
условом да у разрађивању и ксшкретизгцији планова свесно 
учествују најшире масе радног сељаштва. Али, иеки руко- 
водиоци су ипаж хтели да себи „олажшају“ nocao', па. су за,- 
то планирању пришли административно, бирожратски. Се- 
твени 1план су понегде Вјрло шаблонск«, проспо- .из маицела- 
рије, разрезивали на лоједииа домаћинства, а слично се, често, 
дешавало и с резервом обавеза за откуп, за порез на до-



ходак и тд  Сасвим je ј>ашо да су такви поступци морали да 
доведу до штетних последица.

Једа« од разлога за такве и сличне недостатке јесте 
чињеница да планске комисије по срезовима нису ни до да- 
кас добро организоване. Јасно je да je баш у пољопривреди
— с обзиром на њену стр|уктуру — потребан најтешњи до- 
дир органе за планирање с масом пољолривредних произво- 
ђача, и да су ту потребне највише политичке и организаци- 
оне припреме. Неопходно je, дакле, да се по нашим среским 
народним одборима учврсте органи планираша., који ће бити 
свособни да сносе одговорност за правилно планирање у 
среском мерилу и за правилно извршава.ње плансн&а.

Пракса je показала да су слабо планирање и слаба кон- 
трола над предузећима редовно везани са слабим стањем 
у руководећим дирекциј^ма.

Пошто индустрија лана и кудеље Народне Реп|ублике 
Србије није испунила план, контролни органи- Србије извр- 
шили су преглед 21 кудељарског предузећа' и њихове глав.не 
дирекције. Ксштрола je у предузећима утврдила слаб ква- 
литет производње и несређено стање iy контрахирању, што 
je довело и до недовољног снабдевања предузећа сирови- 
нама. Главни јузрок оваквом стању било je слабо руковод- 
ство ове дирекције. Дирекција je сама била организационо 
несређена, са слабом евиденцијом, с а  слабим opraHHMia пла- 
нирања. Због таквих слабости десило се, на пример, да je 
кудељара у Сенти добила премален план, далеко испод ка- 
пацитета фабрике, док je, напротив, кудељара у Српском 
Милетићу добила план изнад свога капацитете.

Контролни органи у Словенији извршили су контролу 
у прехранбеној индустрији која такође није испуњавала 
план. Утврдили су да! qy слабости у предузећима углавном 
последица слабости главне дирекције. Контрола je утврдила 
да су гаоједини сектори дирекције само формално орган»- 
зовани, а уствари у дирекцији je владала дезорганизација. 
Производни сектор се уопште није бавио питањима произ- 
водног процеса, рационализацијом, нормативима ш д . и 
уопште није знао иакво je стање iy предузећима. Наравно, 
под таквим условима дирекција уопште није била |yi стању 
ни да води предузећа,, нити да 'контролише како она испу- 
њавају своје задатке.

Прем^ томе, неопходно je, с једне стране, о р г а н и з а ц и -  
оно учврстити и оспособити апарат планираша одозло до 
доле, a с друге страие, средити и учврстити наше генеромне



и глаине дирекције као оперативне руководиоце св-ојих пре- 
дузећа.

Мноло већу пажњу мораће «аши привредни руководи- 
оци посветити питању координације у извршењу плана из- 
међу појединих повезаних грана. Ковтрола je, на пример, 
утводила да се код редоследа градње далековода! није до- 
вољно водило ра.чуна о већој или мањој хитности за један 
или други сектор «аше привреде. Још очигледнији je слу- 
чај наших железница,. Железнички траНспорт постишао je 
у прошлој години добре успехе; међ|у*тим, он би могао по- 
стићи још боље, да су наша предузећа хтела да му олак- 
шају задатке. Извршење плана транспорта зависи у великој 
мери од тора, како се плана придржавају привредна преду- 
зећа iKoja превозе робу. У прошлој години дисдиплина у 
tom 'шотледу била je врло слаба. Контрола je, «iai пример, 
утвјрдила да1 су фабрике шећера, збо-г површности и непра- 
вилности у свом плаиу траиспорта., за време кампање просто 
без икакве потребе заробиле — 350 вагона, дневно. После 
Ј-пнтервенције оконтроле, иста; «оличина шећерие репе преве- 
зена je ca 350 вагона мање.

Карактеристично je у том погледу да je наша привреда 
плаћала железницама у 1947 години преко 300 милиона ди- 
нара лежарине, дангубе и других непотребних трошкова, 
што уствари за државу претставља читав губитак.

Такве исте ускогруде и штетне тенденције, које не 
воде рачуна о H H T e p e q y  целине, показују неки руководиоци 
и у погледу требоваља материјала. Многа су предузећа тра- 
жила далеко веће количине материјала, него што и м  j e  то 
у одређеном времену било стварно потребно; она без по- 
требе, а на штету наше изградње, праве залихе које леже 
неискоришћене. Такве поступке треба даш с окарактерисати 
као злочиначки однос према државном и народном интересу. 
Потребно j e ,  с једне стране, да се у овој години наша диспе- 
черска служба |>1чврсти, да се ослободи великог едминистри- 
рања, да буде независнија од притиска одоздо и да има бољу 
контролу над залихама н»а: терену и њиховом употребом. 
С друге стране, потребно j e  да се одлучним мерама учврсти 
пла.нска дисциплина и координација и да се кажшав^ју људи 
који упорно р|у*ше дисциплину.

Државна управа и народни одбори. — Знатан део недо- 
статака и грешака о којима сам говорио односи се и на не- 
привредне iipaiHe државне управе, а ооготово « а  рад народних 
одбора. Ja се овде нећу упуштати у подробности.



Савезна влада припрема предлог з-акоиа: .о изменама 
Општег закона о народним одборима, који ће одразити наше 
садашње потребе у раду иародних одбора, па ће том при- 
ликом ова Скупштина свакако оодробно претрести читав 
комплекс гштања организације и рада »ародних одбора и 
појединих грана државне управе.

Овде бих хтео да подвучем само две или гри неправил- 
ности које се непосредно рђаво одраж<авај|у на нашу при- 
вредну изградњу.

Пре свега треба нагласити да наши руководећи органи, 
нарочито наша савезна и републичка минисизрства,, ,не дају 
доваљну оргамизациону помоћ народним одборима по поје- 
диним линијама.

Често се до.носе наредбе и пребацују се на. »ародне 
одборе обавезе, а да им се истовремено не указује каквим 
организаци.оним средствима и каквим методама треба дз: се 
послуже у остваривању тж вих  задатака. He ретко се због 
топа; дешава да наши народни одбори, у доброј вољи да 
спроведу поједине наредбе, тражећи сами пута и начина, 
чине неправилности, а затим одозго буду крититсовани. 
Уствари, у таквим случајевима су заслужили критику не на- 
родни одбори, него они виши руководећи органи који се 
Hnqy постарали да до краја објасне нарсодшш одборима не 
само конкреиа« циљ одређеног наређења, него и намине и 
организационе форме за његово спровођење. Пример таквог 
неправилног постугтка je, рецимо, разрезивање пореза кра- 
јем прошле године, или спровођење сетвеног пла.на у лро- 
леће прошле године, нарочито у Хрв*атској. Ту су, наиме, у 
неким срезовима просто опгштампали формуларе, попунили 
их у канцеларији среског народног одбора и разаслали по- 
јединим домаћинствима ш о  њихову сетвену обавезу. На- 
равно да je такав канцелариски посао био далеко од кон- 
кретне сит|уације на терену, као што je небо од земље. Ме- 
ђутим, ми знамо т  je карактеристика бирократа још у томе 
што он не размишља о последицама и што га се много не 
тиче хоће ли нека ствар успети или не. За њега je главно 
да пребаци одговорност даље, ш  ниже.

Чињеница je, даље, да су организационе везе између 
министдрстава и појединих одељења народиих одбора су- 
више лабаве. Ми смо, сасвим правилио, iy првој етагти из- 
градње ваших «ародиих одбора наглашавали потребу да наша 
савез(на и републичка ммнистарства .пре свега опште са извр- 
шним народним одборима као целином. Наш задатак je тада 
био да политички и организациоио учврстимо народне о д б с н р е



као целину и да не допустимо њихово разбијање (yi непове- 
зана одељења без једииствен-е одгоеорности. Но иаши срески 
народни одбори данас већ претстављиају политички и орга- 
низационо доста чврсте органе. Данас већ тесна повезамост 
између појединих одељења народних одбора и одговлрају- 
ћих републичких односно савезних министарстава не само 
да не може штетити развитку народних одбора, него ће их 
само квалитативно подићи,. Штавише, поједина наша ми.ни- 
старства треба да схвате да и на њима лежи идговорност за 
правилно организационо функциониоање и за правилан прак- 
ти'чни рад појединих одељења народних одбора«.

Наравно, за то je  потребно да у нашим министарствима 
постоји одговарајући апарат, који ће стално бити у Kypqy 
рада одповар1а|јуће гране држаене управе у срезовима и који 
ће мо'ћи да даје организациону шомоћ на/родним одборима. 
Може се рећи да су наши органи планирања код ореских 
народних одбора тако слаби у  првом реду због тога што 
више планске комисије нису водиле довољно рач)у»а о њи- 
XOBOIM o p rаиизационом учвршћивању и о правилном одаби- 
рању кадрова.

Пре свега, због тих недостаташ1 унутарња организација 
наших среских народних одбора није се развијала упоредо 
с разтрашавањем тхослоеа и € порастом задатака, него je  зао- 
стајала. To се «арочито покавало у (прицредно развијеним 
срезовима, где народни одбори ни приближно нису ’искори- 
стили све привредне могућности, које су им давали локални 
извори. Тако важни сектори наше привредне изградње као 
што су локална индјустрија, комунално газдинство, локални 
транспорт итд. били су занемаривени.

А што je нарочито неправилно, народни одбори нису 
се довољно оријентисали на то да буду организатори с о ц и г  
јалистичке реконструкције наше пољопривреде, него су се 
на подручју пољопривреде углавном ограничавали на регу- 
латорно-административну функцију.

Недовољно су у народним одборима развијена поједина 
повереништва, односно одељења. Врло много имамо случа- 
јева да су било секретар, било лретседник, (или оба заједно, 
концентрисали све послове у своје руке и укочили иниција- 
ти;ву појединих повереника. Зато се дешавало да се у поје- 
диним кампањама, као што je сетва, откуп итд. у неким сре- 
3QBHMia целокјупан апарат народног одбора ангажовао само 
у одређенај кампањи, док су сви остали послови били зане- 
маривани ил1и препуштши нижим чиновницима. Чак се ттро- 
светна руководства у срезовима врло често баве привредним



и осталим проблемима одбора а не просветом, школама, итд. 
Просветни инструктори месецима су радили на откупу или 
другим кампањским пословима. Руководилац Среске отаупие 
комисије fyt Двору на Уни, на пример, посла,о je писмено на- 
ређење учитељици у селу Удетин да за десет дана затвори 
школу и да се јави комисији где ће водити администрацију. 
Такве грешке, наравно, знатно отежавају правила« р а зв и т к  
пајединих грана државне управе у срезу.

Има, додуше, и супротних примера', као што je то био 
случај |yi Тузли, где се извршни одбор по два месеца није 
састајао а послови су били потпуно препуштени самостал- 
ном одлучивању повереника. И такав je метод погрешан и 
штетан и води слабљењу извршног народног одбора као је- 
динственог руководства.

Због таквих недостатака »ародни одбори нису покази- 
вали довољно бриге за своја производна предузећа, нити су 
их довољно контролисали, нити су предузимали мере за по- 
бољшање њихове технике и њиховог рада. Далеко мање 
било je иницијативе за отварање нових предузећа, која би 
користила локалне сировине. Уопште, локална привреда je 
дуго у прошлој подини била слабо место у раду народних 
одбора. Крајем године, н.арочито стварањем министарстава 
хомуналних послова, стање je почело да се поправлла1, али 
не можемо још бити задовољни. Народним одборима треба 
помоћи, помоћи им у  првом реду у  оргаеизациоиим пита,- 
њима, у питањима рутоовођења појединим гранама њиховог 
рада, у погледу одговарајућег оистема евиденције и контроле 
итд. Зато je неолходно да еаш а мин»старств1а1, свако за своју 
грану државне управе, предвиде апарат, одно^оно одговорне 
људе, који >ће се бавити питањима делатности народних 
одбора у тим гранама, као и њиховом организацијом.

Финансије. — Овогодишши буџет, шани, уопште, стање у 
Hiaimoj земљи, говори о томе да  je наша држава у својој фи- 
нансиској политици постигла солидне успехе. Било je људи 
који су штеточински прижељкивали да се ваша земља стро- 
вали |yt хаос инфлације, па и таквих који су прорицали да je 
инфлација у нашој земљи неизбежна. И једни и други Miory 
се данас уверити да су се преварили. Захваљујући правилној 
привредној и финансиској политици руководства наше земље, 
»am се привредни развитак данас ослања на стабилне фи- 
нансије.

Међутим, да би се постигли такви успеси било je по- 
требно пре свега у самом руководств{у наших финансија сло- 
мити две ош овне грешке:



1) неверовање у наше сопствене могућности и снаге;
2) административно-бирократски начин руковођенла! и 

гушења иницијативе одоздо.
Прва се грешка испољавала, пре свега, у потцењивању 

наших извора прихода', у потцењивању наших производних 
планова, iy неверици у мог|ућност остварења предвиђених 
сума пореза на промет, у неверици у могућност смањења тро- 
шкова производње итд. Друга се грешка, међутим, испоља- 
в«ала, пре свега, у потцењивању значаја локалне привреде и 
локалне производне «иицијативе, у упорном противљењу да 
се CTBOip'H таква организација финансиског апарата, ко ја  би 
била у стању да својим уштедама, кредитима, зајмовима итд. 
привуче ширсже народне масе учешћу у нашој привредној 
изградњи; даље, у бирократском и неравномерном разрези- 
вању пореза, у необавештавањ|у »ародних маса о суштини 
нгаше финансиске политике итд.

Једна од последица такве политике била je та да су 
буџети наших народних одбора дуго задржавали претежно 
а,дMHiHистратввтаи карактер. Наихови главни приходи састо- 
ј|али су се, углавном, из фискалних прихода (трошарина, до- 
тације из буџета виших органа, позајмице итд.), а није било 
оријентације на приходе из привредних извора, то јест, на 
развијање ло.калне привреде. У току ове године ми морамо 
учинити прелом у t io m  погледу. Ако наши мародни одбори
б)};'ду живели претежно од фискалних прихода, они неће бити 
способни да постану организатори социјалистичке привреде 
у локалном мерил.у, нити ће бити способни да мобилишу све 
локалне привредне изворе, нити ће моћ'и развијати своју 
иницијативу у погледу подизања социјалног и културног 
стандарда радних Miaca на свом подручју. Зато наша ф'инан- 
CH'OK'ai политика мора бити таква да iy што већој мери ствму- 
лира привредну иницијативу наших народних одбора.

Упорним настој^ањем руководства наше земље поменуте 
тенденције биле су углавном разбијене. Међутим, њихови су 
остаци на појединим секторима још живи и наш задатак ће 
бити да их у току ове године одлучно искоренимо.

Недсвољно пажње било je посвећено учвршћивањ|>| фи- 
нансиског агоарата среских народних одбора; контрола дело- 
вања тола) апарата била je углавном дифарска, док je к о н -  
кретне организационе ко-нтр»оле и помоћи било врло, врло 
мало. To je био и један од главних разлога за то што су се 
у разрезивању и  сакупљању пореза иа доходак, крајем 
прошле и у почетку ове године, чиниле озбиљне неправилно-



сти на терену, које су могле имати теже последице да се 
није приступило њиховом брзом исправљањју1. Порез се 
често разрезивао паушално, шаблонски на поједина газдин- 
ства, не всдећи довољно рачува о имовном стању пореског 
обвезника. У пореске комисије често су се увлачили сеоски 
богаташи' и шпекуланти и место да се главни терет пореза 
пребаци на њих, они су у неким ^естима успели да постигну 
супротно, то јест, да главни терет пореза пребаце на средње 
и ситне сељаке. Неравномерно je био разрезиван порез и пјо 
срезовима: Среаком «ародном одбору Ђевђелија, на огример, 
разрезан je оорез у 'износу од  15 милиона динара, а Среском 
иародном одбору Струмица 30 милиона! динара, иако се та 
два среза ематрају као приближно исте економоке снаге. 
Такве су се грешке могле дешавати зато што су неки наши 
фишажжсжи руков-одиоди сматрали д а  je довољно само раз- 
резагги цифре пореза и  'адми нистративним путем разаслагги по 
републикама и орезовима, а да  не треба предаидети и  одго- 
варајуће организационе мере, ко је  би биле у стању да: обе- 
збеде правилно разрезивање ,и .сакупљање пореза, ломећи от- 
П'ор реакдиангриих окапиталистичжих остатака, а ослањајући 
се npiH томе iy првом реду на оитно и средње сељаштво.

Низ недостатака и неправилности открила: je контрола 
и у проверавању извршења финансиских планова наших 
привредних предузећа.

Контрола je пре свега утврдила да многа наша преду- 
зећа крше планску и финансиску дисциплину, нарочито у 
иокоришћавању обртн.их средстава, кредита, и тако даље. 
Железара у Смедереву je, на лример, no иаређењу дирекције, 
примила сувишну количину сировине и помо1ћног матери- 
јала и на тај начин замрзла око - 40 милиона сопствених 
обртних средстава. Супротно постојећихМ протшсима, дирек- 
ција je одобрила том предузећу да недостатак који je настао 
услед замрзлих обртних средстава надокнади из кредигга 
који je био предвиђен за гкжриће планског губитка. На тај 
начин буџетски кредит био je потрошен |у непредвиђене 
сврхе.

Показало се, такође, да административно-оперативни ру- 
ководиоди често немају довољно увида у извршење финан- 
сиских планова предузећа!, те да гтонекад и свесно прикри- 
вају финансиску недисциплину својих предузећа.

Поменуо сам већ грубе манипо л.зције око. планске калку- 
лације трошкова производње. Показало се готово као ре- 
довна појава да су стварни трошкови били далеко нижи од



плански калкулиоаних. Многа предузећа уносила су у кал- 
мулацију овакојаке „гсалкулативие резерве”, ч:име су, ycTBiaip«, 
вештачки повећавала висинју планираних троигкова. И зато 
се деоило да су нека предузећа сасвим неправилно дошла до 
такозване „нахпланске дсхбити”, ' Kojiaj ниЈ-е била резултат 
стварног снижења трошкова, непо резултат погрешне план- 
ске калкулације. Таквим деправилностима дошло се, на при- 
мер, до тога да j e  у  железари Смедерево био предвиђен 
„планстси губитак” од  30,9 милиона,, а остварен „«атплански 
добита.к” од 31,5 милиона.. А ово није усамљени пример.

Разуме се да су свуда, где под су биле |утврђене такве 
грешке и неправилности, предузимане одговарајуће мере, 
но остаје чињеница да су у прошлој години извесна ваша 
предузећа долазила сасвим неправилно и без своје заслуге 
до «атплаиске добвти.

Било би сувише опширно да се упјуштам у подробније 
расправљање »о другим слабостима у извршавању финанси- 
ског плана, као што су недостатак или недовољна разрађе- 
ност иорматииа; за исоришћење обртних средстава, слабости 
евиденције о трошковима производње, слгбости у обрачу- 
навању, нарочито кад се ради1 о обрачу.ну наппплаиаке добити 
или непредвиђеног губитка, недостаци |у књиговодству, у 
контроли и мерењу сировина итд. Ових неколико примера 
које сам навео довољно ј.асно показују колике губитке наша 
привреда трпи од таквих неправилвссти и штетних манипу- 
лација, које истовремено отварају врата криминалу, штето- 
чинству и крађи. A то су исто тако пој>аве с којима се наша 
контрола често сретала.

Те и сличне грешке — кршење буџетске, финансиске и 
планске дисцкллине м разне пословне неуредности — појав- 
ЛЈ|у'ју се и у другим гранама државне управе.

Учвршћење финансиске, буџетске и плавске дисциплине 
и свакодневна контрола те дисциплине — не само кроз Кон- 
тролну тсомисију, 'него, пре свега, кроз сам оперативн-и 
■апарат — то je један од најважнијих наших задатака у овој
ГОДИ1НИ.

Пре свега потребно je да наш руководећи кадар у при- 
вредном апарату схв<ати сву важност овог питања. Контрола 
je у прошлој години утврдила да код руководилаца преду- 
зећа, па и код виших оперативних р|уководилаца, често није 
било давољно бриге за извршење финансиског плава. Готово 
редовна je била> појава да су одговорни руководиоци и тех- 
нички стручњаци посвећивали пажњу искључиво извршењу 
производног плана, а врло слабо су се интересовали финан-



сиским пословањем предузећа, снижењем трошксдаа, штед- 
њом итд. Нису били ретки случајеви да су директори преду- 
зећа унапред изјављив(аш1и оргаиима контроле да им je финан- 
сиско пословање њиховог предузећа сасвим негтознато. Ме- 
ђутим, директор .нашег социјалистичког предузећа не може 
и не сме да буде једностран, да> га потпуно окупира само 
једна грана предузећа окојим руководи. Он треба: да се развија 
као привредни румоводилац који ће предузећем овладати у 
целини, у свим његовим (узај^амним везама с општом држав- 
ном привредом, а не само одређеним његовим функцијама.

Тако, дакле, стоји са слабостима, грешкама и недоста- 
цима у практичном спровођењу »аше привредне политике. 
Све те ксшстатације поворе нам, прво, колике се резерве 
стварају за нашу привреду ликвидацијом или бар осетним 
смањењем таквих и сличних слабости и недостатак.а, а друго, 
колико нам je потребна добра, сталка и свеобухватна кон- 
трола. Међутим, пракса je исто тако показала да самз Кон- 
тролна момисија ни издалека није довољна. Да би контрола 
била свуда присутна, да би je  наши кадрови могли осећати 
као сталн|у1 помоћ и подршку у савлађивању тешкоћа, по- 
требно je да се она снажно развије кроз оа-м оперативни 
апарат.

Ето због чега je крајње неопходно да сва администра- 
тивно-оперативна руководстБа на челу с одговарајућим ми- 
нистарствима, савезним и републичким, много јаче развијају 
контролу извршавања задатака у свом «апарату, у својим 
предузећима и установама него што je то било досад.

Другови посланици, грешке које сам овде навео праве 
људи к о ј'И  су, истовремено, лостигли велике резултате у 
изградњи наше земље. Када би се све те слабости упоредиле 
с оним што je истовремено шозитивно учињено у нашој 
земљи, изишло би да су оне од малог значаја. Због тога ће 
се можда наћи људи који ће сматрати за непотребно тако 
подробно расправљање io тим стварим^.

Такво мишљење било би погрешно. Прво, наша народна 
власт биће утолико чвршћа уколико je непомирљивија према 
сопственим недостацима и грешкама. Зато ми треба јаче да 
раввијамо самокЈритику кроз читав наш апарат д р ж а в н е  
управе, а истовремено и здраву, конструктивну критикју 
одоздо, кроз масовне организације нашег народа и у дру- 
гим формама. Критика потстиче бјржи темпо изградње, већу 
опрезност према понављању грешака, чвршће збијање наших 
радних маоа o k io  народне власти, она не да устајалим биро- 
К)ратима да ш ава ју  «а ловорикама. Ето због чега je  у  првом



реду потребно да читав еаш  <народ зна оно што код нас 
ке ваља и да помогне да се то  поправи.

Друго, недостаци и грешке о којима сам говорио, речито 
нам говоре о томе да сваки успех на путу борбе против њих 
откривга нове резерве за нашу социјалистичку изградњу, за 
савлађивање тешкоћа у тој изградњи, за подизање социјал- 
ног и културног стандарда на-ших народних маса.

Треће, св-аки успех на путу борбе против тих слабости 
значи |учвршћење организационог система наше државне 
управе, подизање нивоа наших кадрова, већу солидарност и 
тачност у читавом н<ашем раду.

И коначно, не треба заборавити да св'аки успех на том 
путу 3HiS;4H сужавање базе за опстанак непријатеља у нашој 
землуи. А непријатељ je асктиван «  утолико je 'активнији уко- 
лико су веће тешкоће с којима се ми боримо и |>жолико су 
веће слабости и недостаци које показујемо у раду.

Ми смо стално говорили1 да ће непријатељ, моји je тучен 
у отвореној бици и који стално губи своје позиције у еко- 
номици наше земље, покушавати да се ослони на извесиа 
колебања у Народном фроиту, па чак и у Комунистичкој пар- 
тиј'и. Због тога ми ни у ком случају ее смемо дозв>олити да 
наша будност због постигнутих успеха попусти, јер ће то 
само непријатељу олакшати посао.

Наш пут, наравно, није лак, као што није лак ниједан 
п|у*т који води к резултатима у корист радних маса и општег 
напретка човечанства. Ми се морамо борити с таквим тешко- 
ћама као што су појачани отпор капиталистичких елеме- 
ната, притисак империјалистичких сила споља, које чине све 
да би нашим народима отежале мирну унутрашњу изградњу, 
даље тешкоће које извиру из гшследица рата, незадовоља- 
вајући услови исхране и снабдевања наших радника и радних 
маса уопште, крајњи «апор у области иољопривреде, тешкоће 
око сировина, енергетских снага, око кадрова, стручне радне 
снаге итд. Ми те тешкоће ломимо и нема никакве румње да 
смо способни да их савладамо. Практични резултати пока- 
зују да je то тако.

Међутим, има људи који болују од хроничне неверице 
у снаге наших народа и наших привредних извора. Има, 
даље, устаједлих бирократа и комотних филистара, који се 
боје напора у савлађивању тешкоћа и који су спремни да 
пред HjiHiMia «апитулирају. Такви л>уди говоре: не може се, 
сувише je, нереално je, слаби смо, оопственим свагама ништа 
не можемо итд. Пој'аве такве врсте на које код нас наила- 
зимо, нису ништа ново. Историја развитка социјализма у



Совјетском Савезу пок.г.зује нам исте примере колебања, које 
су иароди Совјетског Савеза под руководством СКП(б) и 
друга Стаљина победоносно разбили. Разлика je можда само 
v томе штО' се људи исте врсте код нас понекад другачије 
Ј<|£муфлирај|у, служе се нешто другачијим регшггром клевета 
и што клеветају нашу земљу и. пред непријатељем и пред 
пријатељем. 0,ни се истовремено хватају за св:аку слабост и 
за сваку грешку која се шжазује у нашем раду, гткуимва- 
јјУћи да тиме дискредитују велике успехе које су наше радне 
Miace, снажно повезане у Народном фронту, а под руковод- 
ством Комунистичке партије и друпа Тита, стварно’ постигле. 
Ето због чега je веома важно да још вшне појачамо. нашу 
борбу против слабости и грешака у нашем раду.

На крају, хтео би'х да нагласим још једну чињеницу. 
Велико1 дело изградње социјализма (у> његовом практичном 
спровођењу није само ствар срганизационог апарата наше 
државне управе. To je дело читавог нашег народа. Треба се 
само потсетити «а огроман удео који iy тој изградњи допри- 
носи наш Народни фронт. Народни фронт у нашој земљи — 
то je наша активна народна армија из: фронту социјализма, 
која се под руководством Комунистичке партије бори за 
лепшу, напреднију и срећнију социјалистичку отаџбинју1, то 
je организовани радни «арод у борби за социјализам. Треба 
свестрано појачати учешће Народног фронта, радничких 
синдиката и других масовних организација у решавању свих 
задатака нашег Петогодишњег плаиа Истовремено треба боље 
и шире објашњавати задатке наше 'изпрадње, 'како би их 
наши радни људи јасно схватили.

To се код ш с  ради премало и с многим недостацим^. 
Треба! да учинимо све како би се још више подигла свест 
нашег радног народа и како би његова стварзлачка иници- 
jisiTHBia могла у потпуности да дође до изражаја. He може 
бити сумње да ће под таквим условима наши народи имати 
снаге да савладају све тешкоће које стоје ,на путу соција- 
листичке изградње наше земље. (Буран и дуготрајан аплауз).

Претседавајући: Одређујем одмор од 15 м и н у т

(После одмора)

Претседавајући: Настављамо општи претрес о Предлогу 
општедржавног бјуџета. Реч има народни посланик Савезног 
већа и Претседник Владе Народне Републике Словеиије М>иха 
Мзринко. (Дугогграјан аплауз).



Миха Маринко (Изборни срез Трбовље, HP Словенија): 
Другови народни посланици, у низу експозеа чланова Са- 
везне владе дата je дубока, свестрана аиализе и указан јасан 
пут иашег разв.ипка. 'Постипнути успеои а и критш а -која je 
изнесена пренеразиће ш ш е  непријатеље, а наше радне масе 
добиће нове доказе како мас Савезна влада, Народни фронт 
са Комувистичком партијом и са другом Титом «а челу, воде 
сигурним, одлучним и наглим путем нашем њапретку. Велижа 
пости.гнућа славног и брзог пута нашег развитка, велики на- 
пори .H 'борба ко ју  бије наш редни народ m  ту јаону и светлу 
перспективу претст>ављај|у чврсту основу патриотизмл и љу- 
бави нашег народа за ову нашу велику творевину, Титову 
Југославију. Патриотизам иије оише звучна, шупља фраза. 
Ова реч има за- наш радни народ пунју' своју садржину. Борба 
за остварење нашег Петогодишњег плана и успеси постигнути 
у тој борби указују јасном очигледношћу на социјалистичку 
перспективу. За тај се циљ ваља борити, због тог циља ваља 
волети своју земљ)у, ваља волети нашег вођу који «ас je 
повео на тај пут. Никакви ратни харангери неће на.с збунити 
на> том путу. З а  нас су светиња оме велике речи1 друга Тита
— бити сваки, 4i3'c спреман за одбрану и радита на оства- 
рењу великих наших циљева. Ма колттао били тешки задаци, 
ма колико било тешкоћа које морају савладати наше орга- 
низације и ш ш  радни народ, — извојевана постигнућа и не- 
пооредна перопектива дов-ољно потстичу онагу, храброст, елан 
и вољу за стваралачки рад да се све теишсће могу савла- 
дати. Њжаквим 'аредством решцоије којим се она служ« не 
може <се см!ањити радни иолет наших иарода. Још мање може 
утицати iHa то ако се изиосе, критички и самокјритички, ове 
наше грешке и слабости. Начин којим третирамо наше нега- 
тивне појаве баш доказује да, смо кадри савладагги све те- 
шкоће.

Поводом буџета ограничићу се само на неколико основ- 
них момената. Што се тиче Словеније, ми смо, додуше, же- 
лели да наш републички eyueTCKif плафон буде већи, но не |у 
погледу инвестиција, већ у по-гледу адмшшстрације, за из- 
датке на културу, просвету, здравље итд. Поготово издаци 
за администрацију који су iy прошлој години били предви- 
ђени у буџету п/оказали су се, Ga развитком државног апа- 
рата, незадовољава.јући. Пошто je у  нашој стварности ру- 
ковођење привредом спало готово у целини на државну 
управју, потребно je прилично оспоообљавати државни атаа- 
рат за to. Мораћемо лазити да не би сувишна штедња у



административним издацима имала и негатшне последице, 
да се негативно не одрази у извршавању многостраних при- 
вредних задатака. Било je, додуше, и претерив^ња са стране 
ресора и народних одбора, који су тражили превисоке ставке 
за администрацију. Према томе, ако бисмо оумирали све те 
з-ахтеве у погледу повећања администрације, наш буџет по- 
већао би се готово за једно1 милијарду и, разуме се, томе 
није било могућно удавкзљити.

Са самим инвестицијама, полазећи од основе, од капа- 
цитета производње наших предузећа, од расположиве р.адне 
снаге, ми1 не можемо тражити ништа више. Свако даље п о  
већање не би више имало. никакве реалне основе и могућно- 
сти за остварење. Ако се осврнемо на бројке које оиштедр- 
жавни буџет поставља као плафон нашем републичком бу- 
џету, можда би некоме изгледале ниске у сравњењу са опште- 
државним буџетом и са б)у»џетима других република. Али 
инвестициони део буџета ни издалека не претставља праву 
слику стварне привредне делатности Народне Републике 
Словеније, јер су савезне инвестиције на територију Слове- 
није много веће од републичких. Осим тога, у том плафону 
није обухваћеиа сва она радишост која потиче из наших дру- 
штвених организација: Народног фронта, синдиката и др|у- 
гих. Градња задружних домова, која je потстакла’ велики 
стваралачжи елан, вавредно обимна иницијатива, тредузимлуи- 
вост коју показују народни одбори у развијању своје ло- 
калне привредне делатности која потиче из ванбуџетских 
извора, претстављају огромну допуну оиоме што пкжазује сам 
буџет. Ова та  привредна делатност биће обухваћена у  ири- 
вредним и финансиским плановима.

Ако сравнимо овогодишњи повећани општедржавни бу- 
џет са повећањем републичког буџета, видимо да je t q  п о -  

већање у складној релацији, штавише наш рестублички 
бцџет повећан je сразмерно више него и општедржавни буџет. 
Убрај ајући ту и делатност по лривредном и финансиском 
плану, добијамо слику колико je Tiai прииредна делатност ш> 
расла, односно колико ове -годи«е организоватаије прилазимо 
извршавању наших привредних задатака него раиије.

Ако пођемо од искуства- које смо стекли у лрошлој, 
лрвој планској години, можемо тврдити да j e  и з в р ш е њ е  
примлуених задатака оств!арл>иво ма колико да су оони велшси. 
Прошла година била j e  дралоценЈа школа, била j e  година 
провераеања стварног продукционог капацитета. Ми смо 
прошле године приступили плану, и поред свих дотадаипшх



успеха mai обнови, ипак још прилично н е п р и п р е м љ е н и .  To je 
и р а з| ум љ и Б О . Сама чињеница да cmio већ после две године 
од ослобођења пришли усвајању Петогодишњег плана, при- 
шли увођењу ооцијалистичких форми у нашу привреду, го- 
вори сама аа себе. Зато je сасвим разумљиво што смо морали 
савлађивати велике тешкоће због недостатка евиденције о 
томе чиме располажемо и какве су могућности наше произ- 
водње, недостатка у организацији, ,а по<готово смо> имали 
тешкоћа субјективноог карактера, којима ћемо морати и ове 
године посветити све наше напоре да их савладавамо. Што 
се тиче саме индустриске лроизводње, можемо рећи да je 
евиденција тамо, упркос свих тешкоћа, ипак била најбоље 
дотерана. Показало се у  току године дана да су 'производне 
могућиостк биле веће еего што су били задаци које смо по- 
ставили за прву годину плана. Током године план смо пове- 
ћавали неколико пута. Многи привредни руиооводиоци су 
већим делом из опортунистичких разлога, а једним ш њ им  
делом и из злонамерних разлога, крили стварне могју^ћности 
нашег производног капацитета. Први су то крили зато да би 
могли план испунити са мањим наттором, пошто нису веро- 
вали у стваралачке снаге маишх радних аљаоа), пошто нису 
могли схватити да радне масе друкчије 'Прилазе раду када 
су свесне да раде за  себе, »ero  у капитализму где раде за 
израблуиваче, iai други су, пак, овесно кочили развитак наше 
привреде. To нам баш ових дана показјује јасно овај процес 
у Љубљани. Слушајући експозе Претседника Савезне план- 
ске комисије, пада у очи да с.у у низу спомињаних предузећа 
били прсти 10вих лопова.

Ако анализирамо прошлу планоку годину по етапама, 
видимо да смо |у< првим кварталима због неорганизованости, 
а и због неповерења у план са стране извесних 'Привредних 
руководилаца, прилично заостајали у испуњавању квартал- 
них планских задатака. Кад смо пребродили најтеже у тој 
»еорганизованости, пришли смо последњем кварталу, iy коме 
смо упркос повећања плана достигли све заостатке и план 
индустриоке производње исггунили за 106%, план гр.адње чак 
за 127%. Код градње je, наиме, током 'Године п р е д у зе т  још 
низ нових градња које првобитан план није об(ухватио. Ово* 
годишњи наш план мерен je no темлу последњег квартала 
прошле године, и зато нам прошлолодишње искуство говори 
да не смемо дозвољавати никакве пропусте, већ да тај 
темпо, којим смо ишли у последњем кварталу, држимо кроз 
читаву годину.



Ма да можемо бити задовољни постигнутим успесима у 
прошлој години у погледу испјуњења плаиа, мораћемо кори- 
стити сва драгоцена иокуства проигле године да бисмо са- 
дашње задатке могли успешно испунити. He само да треба 
да з-адржимо оиај темгоо и ону организованост коју смо по- 
стигли крајем године, већ их треба и даље развијати и iyca- 
вршавати. У државном сектору производње, узето у ужем 
смисл|у, ми смо, упркос свему, лајдаље одмакли. Тај успех 
нам зато и указује на сва преимућства социјалистичке при- 
вреде. Но у вези с тим државним сектором производње ми 
смо /гигажовали ;и 'потстакли готово сву приватиу занатску 
радиност. Осим ретких грана и ретких примера, занатлије 
се не могу тужити да су били ззпостављени, да нису могли 
развијати своје пирвредне делатности.

Што се тиче сељачке производње у пољопривреди, то 
јест iv производњи животних намирница, она je једва да- 
стигла предрат.ни ниво, — чак се гшказала и мало нижа, — 
али, узето у целини, сељачка производња била je много већа, 
доходак сељака већи. Tq повећање се односи на продукцију 
дрвета, вина и воћа, «оје су сељаци могли успешно и ПО' до- 
брим ценама пласирати. Зато се чак у неким примерима по- 
казало з.а(немаривање производње животних намирница. Из 
овога стањ,а заостајања пољопривреде произилази толико 
акутни проблем прехране у Словенији. Сматрам да о томе 
треба казати неколико речи. У Словенији се то најјаче осећа 
због тога, јер je бро.ј сељака у сравњењу са радништвом и 
градским становништвом најмањи.

Укупан број од  140.000 сељачких газдинстава jv срав- 
њењу са 1,380.000 становника јасно показује ту несразмеру. 
Од тога je још 15 до 20 хиљада газдинст.ава која не могу 
да се прехране без печалбе. Даљих 40—50 хиљада газдин- 
става не производи готово ништа за  тржиште, ооим воћа и 
вина. Број самих радника готово премашује број сел>ака.

Зато je овај проблем један од најлкутнијих и испуњење 
плана индустриске и грађевинске производње зависи у вели- 
кој мери од тога у моли-кој ћемо мери решити проблем снаб- 
девања. Савезно осит|урање 900.000 потрошача н.а обезбеђе- 
ном снабдевању артиклима гарантованог снабдевањ.а још ни 
издалека није довољно да се осигура досадашњи животни 
стандајрд. Tiaij релативно мали број еељачких газдинстава не 
може задовољити све потребе у допунском снабдевању инду- 
стриских и градских центара.

Ми имамо у погледу прехранбених потреба и iy 'погледу 
сопствених извара већ прилично јасну евиденцију. Сточар-



ство, на пример, које претстаеља гл.авнју грану наше сељачке 
прочизводње, гоо.тпуно je евидентирано. У Словенији сада 
прелазимо већ у трећу годину плансжог обавезног откупа. 
Крајем 'Прошле године имали смо други попис све стоке. Тај 
попис je показао да од шшиса у ирошлој години број стоке 
мије порастао, — већ je чак опао за неколико процената. 
Разлог je у томе што je план обавезног откупа био прилично 
BiHicoK и «ије био добро разрезам на поједине срезове, а још 
слабије je разреза« у оквиру срезова на поједиие месне одборе 
који опет нису правилно задужввали поједина сељачка 
газдинства. Због тога je долазио до' тога да смо на многим 
местима сувише оштрим обавезним откупом засекли у сточни 
фонд, док на другој страни, они т ј и  су имали више стоке 
продавали су je или клали на црно, јер су државна откупн.а 
предузећа нудила прениску цен|у. Надамо се да ћемо н-а 
основу везаних цена и евидентираном купопродајом племе- 
ните стоке по везаним или <слобсдним ценама спречити те 
недостатке. Ми смо у  стоци, то јест, у месу ммали толике оба- 
везе да смо једва до половине жжрили прехрану радника 
и намештеника <као потрошача. Будући да нам недостаје 
толико прехранбених .артикала који не улазе у •списак арти- 
кала за обезбеђено снабдевање, ми ћемо св'им оилама морати 
настојати да осигурамо радншитву прописане оброке меса. 
Евиденција у -стоци, то јест, могућности евидентирања снаб- 
девања станоцништва месом, готово je потлуна, уколико се 
буду држ.авни органи оспособили за правилно пословање. 
Тежа je ствар ty осталим артиклима где тачном евидентирањ!у 
смета директна продаја сељака индустриском и градском по- 
трошачу. Већ са.ма структура становништва je таква да нам 
смета у вођењу боље евиденције. Фабрике и индустриски 
центри та<ко су густи да радници у «епосредној околини 
пољопривредника |\| великој мери купују директно од сељака 
и, наравно, <по врло високим ценама, јер je тражња увек 
много већа од понуде. To смо видели прошле године при 
откупу 'кромпира који je други главни артикал сељачке про- 
изводње. Ми смо очемивали да ћемо упролеће скупити ве- 
лике количине кромпира а показало се да «ромпира стварно 
више нема. To се исто потврђује и чињеницом да смо сада 
по везаним ценам.а (могли откупити врло^ малу моличину 
кромпира. Кромпир je продат ујесен, |\1 TOiKy зиме и сада 
упролеће непосредно потрошачима у великим количинама и 
то, јасно, по невероватно високим ценама. М>и смо и поре- 
ском камш њ ом постигли извесно оживљавање слободног 
тржишта у току зимских месеци, али су биле тако високе



цене да  je реална надница радника и намештеника осетно 
пала. Чињениц.а да, упркос свих мера стимулације и везаних 
цена, наша трлоеачка предузећа не могу да купе значајније 
количине прехраибених сељачких производа говори за то, 
да тих производа стварно и нема. Двадесет 'вагона пасуља 
ск|у|пили смо зато, јер га сељак може да држи неколико го- 
дина, — a то1 доказује да нема производа. Врло je значајно 
да су се у Випавској 'Произвођачи раног поврћа бацили на 
производњу кромпира и кукуруза и засејали њи1ме ш тово 
90% површине обрадиве земље како би осигурали сопствену 
прехрану.

Има, дакле, 'Објективних услова што трговина «по ®езА- 
ним ценама није још жи.вља. Зато су остравдани приговори 
великог дела сељака да не мог|у( iy већој мери 'користити по- 
годности трговине по везаним цен.а,ма, јер овог момента не- 
мају производа за продају. Из тог разлога и из разлога да 
бисмо побољшали прехрану индустриског и градског ста- 
новништва, ми смо толико на.стојали да и млеко уђе у ве- 
зану трговину.

Пошто je сточарство у Словенији релативно. јатш разви- 
јено, а и млекарство има јаке традиције још из лрошлости, 
надамо се да ће се сељачке задруге радо прихватити мле- 
карства. Тиме ћемо постићи три важна циља: 'прво, помо- 
ћи ћемо градском и индустриеком становништву да  дође до 
важног допунског артикла за  прехрану, то ј-ест, млека, масла, 
и сира, и тиме много помоћи у оскудици маоноће; друго> 
помоћи ћемо еељаку, сваком ina «  иајмањем, да дође до бо- 
но'ва и да се снабде инду/стриским производима; треће, се- 
љачке задруге ће тиме добити важну производну оонову, 
доћи ће TiOHOtBO до афирмације *и послужиће чвршћем прове- 
равању сељака чланова задруга, претстављаће важну кон- 
кретну ;везу села са градом.

Наравно, развијање трговине млеком, развијање мле- 
карства тражи и стручно знање у  рујкосвању млеком, у саби- 
рању, транспортовању и прерађивању, тражи инвестиције за 
амбалажу, алат за  прерађивање, тражи добру организацију 
мреже за  сгкупљање, трансттортовање и дистрибуцију. To 
нипошто не сме бити гломазно, монотголистичко, централи- 
стичко предузеће које би кочило иницијативг^ задруг.а.. Мрежа 
млекарства мора бити таква да омогући што непосредније 
повезивање гаојединих сеооких задруга са градским потро- 
шачем било непосредно, било са градском организацијом 
дистрибуције млека, Сресоки пословни савез задруга био би 
пофедник само у случају где се појединим сељачким задру-



гама «е исплати или им није могућно да ее непосредно вежу 
са гргдским предузећем за дистриб|у(цију млека.

По нашем мишљењу не би требало ни одређивати цене 
детаљистичкој продаји, већ би требало одредити само цене 
сељаку за (које добије бон. Трлошнку мрежу, тааоође, ,не треба 
одређивати јединетвено, већ дати само оквијр у коме ће се 
индивидуално одредити маржа сваком лосреднику: задрузи, 
среском пословном савезу и градском потрошачком лреду- 
зећ|у1 Мислим да неће бити велике несреће у томе, ако млеко 
у детаљистичкој продаји не буде свуда ло  истој цени, ако 
буде разлика за један или два дииара.

У спровођењу мера обезбеђеног снабдевања које су биле 
одређене савезним уредбама било je много крутости, прете- 
ривања и разних неправилности у шаблонском спрсдасђењу 
тих уредаба. Можемо рећи да имамо орпанизацију нашег 
снабдевања трилично дотеран|у|, али у епровођењу je још 
много педантизма и неоналажљивости. Нови људи које смо 
у последње време постављали у наш тргов.ачки апарат и 
државни управни апарат снабдевања, кудикамо су бољи од 
старих, верзираних трговац.а, који су се нагурали раније у 
наш државни и задружии трговачки агоарат. Али, морамо нове 
још учити сналажљ'ив»с1сти, окретности и брзини. Ми ћемо то 
уакоро постићи, али садашњ.а, |у|коченост je врло опасна.

У прошлој години стекли смо драгоцено искуство: да 
смо највеће тешкоће имали у оним гранама, где стари др- 
жавни апарат одмах у  лочетку иије био докраја срушен и 
услостављен нови. Такав случај имамо са нашом трговином, 
финансијама и шумарством. Ми смо живо искусили т.ачност 
тврдње «оја  je у последње време често наглашавана, која je 
спомињана 'И овде, — наиме да je лит.ање трговине једно- Ш  
лрвостеЈпених шотања читаве наше лривреде у овом момент|у\ 
Већ пре годину дана и више било je ca страие политичког 
руководства запажено и упозоравано на чињеницу да су се 
израбљивачи који су били успешло «згурани из сектора про- 
изводње стекли у сектор трговине. ЗатО' смо имали толико 
тешкоћа са најразноврсиијим облицима шпекулативне трго- 
вине. Али све зло »ије било оамо у томе што qy| се трговци 
афирмирали у  шпекулативно приваггној трговини, Зло je у 
томе што су се они угурали у државна тргошчка и  задружна 
предузећа. Од стране руководства je било упозораоало да 
политичке организације iMopajiy) интензивно радити на томе 
да народне власти лрочисте тај трули алар.ат трговине, да 
се посвете одпауивању «ових «адрова. Али, упркос свему томе,



питању ковог политички свесног кадра у «ашој трговини, и 
државној и задружвој, није било посвећено довољно бриге. 
И ми смо се њашли у великим тешкоћама у -моменту када с|у 
нагрнули тешки задаци, када се очито показало да треба ра- 
дикално уклањати и ову лриватиу шпекулантску трговину. 
По овим 0'ним срезовима где се «ародни одбор-и н.ису озбиљно 
латили одлзјивања нових кадрова и стварањ^ иовог апарата, 
тамо je сада гужва. До недавна je владало опигте мишљење, 
а понегде ih сада још влада-, да се не може без старих трго- 
вачких стручњака. Нарочито je зло тамо где стари стручњаци 
нису политички лроверени, где «ема довољно контроле над 
њ»има. Тамо ти шпекуланти-,, стр учњ аци’’ успевају да се про- 
влаче ;кроз државну трловину и  да својим тобожњим услу- 
гама зарађују грдне паре. Имамо низ примера где још горе- 
■овлађује стари трговачки дух; управо je «евероватно да je 
небудност толико велика да  неко може зарадити п о " 50, 100 
па и више хиледа динара! само за неку агентурну услугу, 
која се понекад састоји у једном самом телефо<нском разго- 
вору. Ми iCmo се већ уверили колико ћемо имати користи од 
НОВ1ИХ младих људи који ое сада уче «а курсевима за  трго- 
вачко особље, за  књиговође и пословође. Када1 се поставио 
задатак да сељачке задруге пређу од  трговања гоо слободним 
ценама на трговање по везаним ценама, када! je требало шве- 
сти инвентарисан>е робе која се «алазила у трговинама, ми 
смо предвидели могућност великих злоупотреба Те злоупо- 
требе смо осујетили тиме што емо стотигне куроиста послали 
да о н и  спроведу и 'контролишу инвентарисање робе, и они су 
стварно открили многе иеправилиости.

He могу Лз|>'|ди из старе трговине, са старим менталите- 
том добро да тргују у «овим условима. Човек који  у трго- 
вини тражи само што већу зараду, који нема никаквог дру* 
гог циља, који не види важну друштвену и лолитичко-еко- 
HöMOKjvt улогу свога посла, ,не може да ваља. Он ће увек трд- 
жити рупу да изигра наше лраписе у области трговине наше 
планске привреде. He кажем да те старе л*уде не би требал<о 
уолште употребљавати, али они морају радити под строгом 
контролом. Како рекох, ми већ видимо да ће нови, поли1- 
тички овесни људи много боље радити cs»oij посао, треба их 
само навикнути на окретност, сналажљивост и експедитив- 
носг. Но, морамо бити свесни да ћемо на пољу  црговиие 
имати много већу борбу него на ис!љ|>1 >производње. Опера- 
тивни руководилац у производњи je п;од непосредном стал- 
ном «онтролом радника и намештеника у фабрици и иреду-



зећу. Тамо g m o , према томе, у миого бољем тшложају, а и 
убудуће ћемо релативно много лакше |у|клањати пропусте и 
злоупотребе. У трговини ће то бити теже, све док не одго- 
јимо потрошача да се сам занима, да. упшна аве прописе у 
погледу шабдеовања и трговине, док не заведемо овуда си- 
стем да се јавно дају сва упутства и услови за  трговање, 
односно да заведемо тесн|\1 контролу непосредно надређених 
'Органа у свим оним тшсловима где контрола јавности није 
могућна или би била неефикасна: у детаљистичким радњама 
непосредна контрола потрошача, а у гросистичким радњама 
и управним органим.а непосредна контрола органа власти.

Како je у трговини, тако je и у фииансиској служби, од 
самог мииистарства, преко среских народних одбора до те- 
рена. Пошто je и овде остао махом стари .апарат, ко ји  се 
није oTipecao старог менталитета, он није могао радити добро. 
Онај финансиски чиновни« који je навикао да ради само тго 
шаблонима, и крути.м 'прописима није био кадар да правилно 
изведе опорезивање сељака, јер није зн.ао или није хтео да 
узима у обзир све специфичности терена по плодности и 
стварну привредн^ снагу сваког индивидуалиог гавдинства. 
Како крутост и шаблонско примењивање мера у погледу 
онабдевања, тако <и у овом примеру неправилност опорези- 
вањ *изазв1аша je многе «епотребне невоље. Потребно je било 
много труда, ангажовања миого људи да  се брзом интервен- 
цијом бар донекле уклоне стварни разлози за сшравдано 
незад01вол>ство.

Да споменем само још шумарство, пошто производња 
дрвета претставља најважнију грану привреде Словеније, 
гла©н|у., изворну обавезу од које у великој мери зависи испу- 
њење Петогодишњег плана. Ми смо iy прошлој години, до- 
душе, у приличној мери испунили план, што je било маро- 
чито тешко, јер je у Словениј.и 75% шумске површине при- 
ватна својина и требало je много усавршавати организацију 
и напоре да се мобилише и коицемтрише сва раштркана про- 
изводња дрвета. Али то  испуњење ллаиа отприлике 85 до 
90%, а у самој сечи и лреко 100%, било je могућно оамо 
захваљуј|у|ћи великим напорима1. ;Но, пошто оу се ти напори 
ограничили само на производњу у квантитативном погледу, 
то су шумска предузећа сасвим занемарила евиденцију испу- 
њавања финансиског плана. Било je много м|у1ке да се сломи 
отпор шумара, старих стручњака који су се на све могуће 
начине 'оггимали и  говорили да извршење т.ако великог плана 
није (Могућно. Кад су  «а крају били натерани, они оу план 
производње, додуше, подигли, али су сасвим занемарили



евиденцију о  трошковима производње. Човек се не може 
отрести сумње да je  у томе било и злоиамерности: — „Кад 
већ хоћете, нека ва>с то скупо стане.” После многих ревизија 
још и данас није могућно положити рачун о стварним -про- 
изводним трошковима и о разлозима зашто je шумска инду- 
стрија радила са толигким дефицитом. Чак ни поједина* др- 
жавна шумска предузећа не могу да полсже рачун колика je 
пуна цена коштања! произведеног дрвета. И шумарство није 
iyt стању да стави своја потраживања к-орисницима.

Другсиви народни посланици, споменуо сам ове слабо- 
сти, које се у та' три сектора државне управе најтеже 'Oice- 
ћају. Има слабости и грешака n  н.а другим пољима. Но њих 
je све мање и мање. Сам наш друштвени систем je створио 
услове да се слабости и грешке уклањају. Прошле, прве 
планске годстне, борбом за план, извршеиа! je одлучна нова 
преоријентација, рекао бих политичка преоријентација 
радвих маса окупљених |yi Народном фронту. Масама je ушло 
iy свест да je то борба за> социјалистичку реконструкцију 
наше привреде, да je то борба за остварење социјализма у 
нашој земљи. На осн-сву те борбе се, даље, очеличио и На- 
родни фронт. Политичка борба Народног фронта против 
остатака разбијене реакције афирмирала се у сасвош «тво- 
реној класној борби.

На том пољу јасне 'гтсиитичке диференцијације ми смо 
сведоци карактеристичног, али сасвим логичног процеса кој>и 
je  у складу са законитошћу дрјуштвеног раввмтка. Има, до- 
душе, људи у иностранству, као што je већ нагласио друг 
Тито на Другом конгресу Народног фронта, који  не разумеју 
развитак нашег Народног фронта, који  неће да схвате ко- 
лико смо далеко одмакли напред — «аиме да je наш На- 
родои фроет мзгубио већ све ознаке коалиционе форме. Ује- 
дињавање реакцшнарнмх елемената' свих врста и боја у 
јадан јединствени фронт реакције, која се ствара у капита- 
листичком свету — а коме на челу стоје амерички империја*- 
листи, у који се груоишу и сви остаци «аше домаће реакције
— имало je за последицу логичну консеквенцију да се у На~ 
родном фро»нту, све што je позитивно, све штоГ воли свој(у* 
земл>у — све што je прихватило програм Петогодишњег 
пл-ана, nporpa'M који води у социјализам — спојило у «поли- 
тички јединствену целину. Својим стваралачким радом ши- 
роке радне масе п.отв|рђују да одобравају пут којим их води 
Комунистичка партија на челу cai др|угом Титом. Народни 
фронт, као псмгитичка форма афжрмације и истинске народне



демократије je  средство којим се бије битка за ооцијализам. 
Пут којим води Комунистичка' партија, усгтеси који су по- 
стигнути на том путу доказују да Комунистичка партија није 
шневерила своје циљеве. Јединство и р>адни полет маса 
(Ж|у|пљених у Народном фронту дожазују да су ,масе свеоне 
својих интереса и дз приступају градњи социјализма. Пре- 
даност тим циљевима, свест и морал у којима je друг Тито 
одпајмо Комунистичку партију и сковао њено јединство — 
оообине којима се она одликовала кроз сву Народноослобо- 
дилачку борбу наших народа — и данас су  ње,на одлика. To 
се доказује делима. Оиа je остала бјудни чувар тековима 
наших народа против свмх снага реакције које нш адају  
споља и које покушавају да je мин.ир.ају изнутра. Дугого- 
дишња опробамост и >прекаљеност КПЈ омогућавају јој да се 
чисти од олоша који се рафинираним гестаповским методама 
увлачи у њене редове, који се продаје час једном, час другом 
непријатељу да би саботажом и шпијунажом спречио разви- 
так наших народа. Тим особинама и том иокуству, у коме су 
одгојени и оспособљени орган.и наше државне безбедности, 
имамо захвалити што су откривени и што ће бити откривени 
сви такви рафинирани злочинци каквима се сада суд-и ју 
Љубљани. На та-квим чињевицама добијају радне масе нове 
потврде да je Комунистичка парт-иј^а под Титовим воћством 
кадра да». и даље осигура правилво руковођење Народним 
фронтом.

Уверен сам да ће .анализа успеха и задаци, који су јасно 
постављени у емспозеима чланова Савезне владе, потстаћи 
све наше радне масе «а нови стваршачки полет.

Зато изјављујем да ћу са 'СдуЈшевљењем гласати за буџет, 
какав je могла предложити само Влада друта Тита. (Бурно 
одобравање и аплауз).

Претсе дава јући: Реч има народни посланик П р е т с е д н и к  
Владе Народне Републике Србије др Благоје Нешковић.

Др Благоје Нешковић (Изборни срез Београд VII, HP Ср- 
бија): Другови народни посланици, пред нама je предлог 
буџета за 1948 шдину. Ja се слажем у потпуности са предш- 
женим бјуџетом и изјављујем да ћу гласати за њега.

Уверен сам да ће »арод наше земље, кога ми у овом 
дому претстављамо, заједно са нама поздравити његово до- 
ношење, јер он служи испуњењу друте године наше Пето- 
летке и тиме тккгпуно сдговара интересима народа.

Као што се ш  предложеног буџета види, пред народном 
власти и лред читав«м нашим народом стоје круггни задаци



у овој, 1948 години. Али, с обзиром да већ имамо за собом 
прв-у годинју/ Петолетке, то нам се садашњи крупни задаци 
псмказују у другој светлости. Постипнути резултати у 1947 го- 
дини, «ао и .иокуство које смо стекли, говоре да cv задаци за
1948 годину реални и правилно постављени.

Година 1947 за Народнју) Републику Србију јесте, у основ- 
ном, година крупних досада невиђених успеха у окоро свим 
гранама* државне делатности, и поред низа слабости « н е д о  
статака. А нарочито треба иагласити успехе iy лривреди и у 
подизању нових, нижих, средњих и виижх квалификованих 
кадрова.

План производње републичке индустрије за 1947 годину 
био je 40% већи од  'плана за 1946 годину. Поред тог,а у 1947 
години прсжзводио се читав низ артикала «оји се |\| 1946 го- 
дини «nje  производио, >као, на пример, мешалице за бетон и 
малтер, цинково белило, баријум сулфид, свилене тканине, 
кретон, зефир, итд. Основни план je извршен са 91,4%. П о  
стављени тман није се равномерно ш врш авао у току године, 
тако да у почетку, а нарочито на крају године, имамо ви- 
соки 'Пораст произвсхдње. Ово се дешав^ло због неправилне 
раеподеле сировина, што се у другом полугођу исправило. 
Такође у др|\гом полурођу се показала, поред боље органи- 
зацлје посла, ‘и упорнија борба за правилније «оришћење 
расположивих сировина и резерви.

При анализи производње показују се позитивне промене 
у вези са радном снагом. Тако се м»оже утврдити да je вред- 
ност производње брже расла него што je растао просечан 
број запослених лица у »ндустрији. Тачко имамо у новембру, 
у односу на ja«)yiap, (изражено индекосм) повећање вредно- 
сти производње на 157 (јануар 100), а број запослених лица 
на 132 (јануар 100).

Исто се тако види непрестано повећавање рада по 
норми, тако, док je јануара радило 39,3%, у новембру je 
радило 52,4%. To се види и из лораста укупно остварених 
радних часова, у поређењу са о-сгвареним радним часовима 
по норми.

Од јануара до сжтобра 1947 године број запослених 
Лзјуди у индустрији се ловећао за 44%, а платни фонд за 50%.

У прошлој родини извршена je знапгна «олцентрација 
маших предузећа. He може се рећи да je о«а дала увеак добре 
резултате. Док код металне «ндустрије не видимо због тога 
никакваг побољшања, код индусттрије коже и обуће се noMat- 
зало знатно повећање капацитета и знатно снижење тро- 
шжова производње.

/



П-отребно je њагласити да још постоји прилична радна 
недисципли'на, чести неоправдави изоетанци с посла, што je 
оштетило само у прсхшлој години нашу народну привреду за 
преко 100 (милиома динара.

Републички рудници qy у прошлој години испувили своје 
задатке и аторед повећавања плана у току године. У целини 
план je дапуњен са 100%. У односу на 1946 годину ловећала 
се производња угља за 37%, а у односу на 1938 и 1940 за 
100%. План производње сировог гипоа извршен je ca 100%, 
кварцног песка са 100%. У нашем рударству више од 58% 
радника радило je no морми. Остаје као кр|\јпан проблем у 
нашем рударству велика флуктуација радне оваге, нарочито 
у летњим месецима.

Треба нагласити да су уопеси постигнути у нашем рудар- 
ству резултат велижог залагања радника, ,а не механизације 
рудвика, а у првом реду увођења норм«, бољег онабдевања 
и бриге за раднике, изградње станова, подшања стручног 
нивоа радника итд.

У прошлој години се доста радило на електрифжацији 
рудјнит, а поред тога «а изради пруга, гготкопа, ходника, 
јамских жичара, на отварању нових јама, што je све олак* 
шало експлоатацију угља и утицало Hiai сиижење трошкова 
производње.

И орошла годвна није била најповољнија за тмљопри- 
вреду. Ма да je план сетве у основном био извршен, услед 
атмосферских прилика подбацио je принос пшенице, док je 
принос кукур|>(за био добар.

Врло je значајна појава да наши земЈБСрадници све ма* 
(совније примењују савремене агротехничке мере. Ујесен
1947 године земљорадници су искснрвстили погодно време, 
1марљиво су обрађивали своју земљу, многи су je и 'по дв*а 
лута угарили, та«о да су припреме за пролећим сетву мноло 
боље него што je био случај ујесен 1946 године.

У тоху прошле године иије учињен знатан напредак у во- 
ћарству, али су ввак извршене крупне мере за борбу таротив 
заесталости у воћа!рству. Предузимане су опсежне заштитне 
мере као и мере за обвдављање воћгагка. Поред тога je и у 
ооновним линијама извршено рејо(нира'ње воћарства, чиме 
je  постављена основ.а планског развоја в*01ћарства.

Предузимане су значајне мере за побољшање стања у 
сточарству, одабирана je приплодва стока, отворен je велики 
број припусних станица, вођена je доста организована борба 
шротив зар(аз1них болести.



У шумарству видимо, с једне стране, премашивање плана 
a с друге стране — 'подбацивање плана. С једне стране, по- 
шумљавање голети je  извршено са 140%, мелиорација шума 
са 296%, уређење 6jyijиц,а; са 122%, a € друге стране — сеча 
je извршеиа са 78% а извоз (оборен-ог дрвета) <из шуме 
са 66%.

У 1947 години ha територији HP Србије заоочета je 
(Изградња преко 9.000 обје>кат.а, од чега преко 60% објеката 
ишје у потпуности до краја године завршено.

Иако су задаци били крупни, ипак би се бољом «ргами- 
( З а ц и ј о м  посла постигли већи резултати. Често ее покушавало 
да  се слаба организација посла објашњава недостатком гра- 
ђевинског материјала. Међутим, на K ip a jy  године констато- 
•вало се да je било сасвим довољно гра-ђевииошг материјала 
и да се он на време и равномерно добијао, а  уколико je било 
несташице материјала на појединим градилиштима, то je до- 
лазило због слабог сшеративног планир.ања и због погре- 
шних плаиова дистрибуције.

У целини грађевинарство je извршило задатак са 87%» 
.а еам план за 1947 годинју! био je  скоро 3 Л у т  већи од плана 
з а  1946 годину.

Треба нагласити да су за извесне слшбости iy иеишуњењу 
•задатака у грађевинарству криви са/ми инвеститори који су 
показивали врло слабо интерешвање за  објекге које су 
изграђивали.

Прошле године започете су крупне организационе про- 
-мене у трговини ликвидацијом гросистичких предувећа, одно- 
,сно њиховом децентрализа.циј'0:М, Тиме je за 50% убрзано 
дотуривање робе потрошачима. Поред тога су појевтињени 
трошкови управе и убрзао се промет. У 1947 години у про- 
мету на мало учешће појединих сектора je изгледало o b l ik o . 

Преко државлих продавнида je продавано 43,8% робе, спреко 
задружног сектора 42,1% а преко приватног 14,1%. Несумњи- 
B'O je да ће ое у току ове године тај проценат повећати још 
више на државном и задружном сектору трговине. По квар* 
талима највећи je  промет робе био у трећем и четвртом квар- 
талу, када се најонажније формирао куповни фонд, нарочито 
сеоског становништва. Залиха робе у трговачкој мрежи нај- 
више je било у јулу, а «ајмање у новембру.

Снабдевање сталовништва животним намирницама) у 
прошлој години било je боље, сем беланчеви.нама. Исто се 
тако побол>шало 'свабдевање индустриским артиклима. Тако, 
на пример, снабдев,ање тканинама се повећало на 180%, a 
кожном обућом на 300%, у  односу иа 1946 годину.



Пла'н откупа житарица рода 1947 године испуњен je ca 
преко 95%, а задужење Народн,е Републике Србије у извозу 
остварено je (укугшо са 129%.

План експлоатације јавног аутосаобраћај.а за 1947 го- 
дину CKOtptOi je у потпуности 0'Стваре!н. Нашем јавном аутосао- 
браћају може се за,мерити што су превозне цене доста ви- 
co'Ke. To je  због тога што «ису коришћене у пуном oincery 
приколице и што је слаб 'коефицијенат искоришћшања возила. 
Знатио je  ојачана државна локална индустрија |у/ прошлој 
години и то не само по броју предузеКа већ и wo машиноком 
парку. Наша лснкална држав'н.а индустриска предузећа извр- 
шила су v прошлој години план са 103,7%. Најбоље су пла« 
извршили дрвна) индустрија — са 199%, прерада коже — 
са 164% и прехранбена индустрија — са 133%. У индустр.ији 
локалног значаја два :п|ута je  мања продуктивност рада него 
у републичкој индустрији. Али иихак треба нагласити да 
продуктивност рада расте и у локалној и'ндустрији из месеца 
у месец.

У 'прошлој години остваре« je вишаис буџетских прихода 
у висиии ioд  2.882,100.000 динара. Овакво остварен»е буџета 
претставља крупаи успех и зш чи 'повећање економске снаге 
наше привреде.

Правилно je  мада се наглашава да je услов за  овакво 
извршење буџета пораст 'производње у индустрији, рудар- 
ству и грађевинарству, велика снага социјалистичког сектора, 
пораст про'изводње у пољопривреди, оживљавање робног 
промета итд.

Псиствгнути успех je могао бити још «и већи да су rnpa'- 
аилније к<оришћене унутрашње резерве, да 'Се упорније во- 
дила борба за  штедњу и за снижење пуне цене коштања, да 
се упорније боршго за  испуњење плана у  текстилној и ме- 
талној индустрији и  у  шушрству, итд.

Приближно тачно je утврђеио да биланс свих новчаних 
прихода и свих расхода становништва Србије у 1947 години 
псжазује вишак прихода иад расходима у 'суми од  динара
2,700.000.000, од које  суме највећи део ‘припада сеоском 
становништву.

Значајно je  извесно т1обол>шање хигијенско-техничке 
заштите рада у прошлој годиии. Орг.а>ни Инспекције рада 
били qy) установмли око 13.700 недостатака хигијенш отех- 
ничтсе заштите, од чега je  уклоњено око  11.300 «едостатака. 
Неорећних случајева у 1947 годкви било je мање него у 
претходној.



Ови резултапги у привреди несумњива да говоре не само
о одлуч.ујућој улози и огромној снази наше социјалистичке 
привреде у односју) на капиталистичке елементе, већ говоре и
о снажном и ‘непрестаиом јачању социјалистичког сектора a 
непрестаног слабљењ1а1 и 'ишчезавања екоплоататорских ка- 
пит.алистичких елемената.

У шмолокој 1947/1948 годиии повећао се број школа и 
број ученика у односу на иретходну годину. При то*ме je 
обраћана нарочита пажњ^ заосталим крајевима. «,а'о што су 
плаиииснш крајеви на југу и југозападу Србије и Косово и 
Метохија. Т,а»ко, на тгример, «а Ко'сов|\| и Метохији je 1946 
подине било 454 основне школе са 900 одељења и  67.201 
учеником, a 1947/48 512 осноених школа са 1504 одељења и 
90.986 ученика.

Од свршених ученика четвртог разреда оснсвних школа 
уписало се у Војводини 78%, а у осталом делу Србије без 
Косова и Метохије 55,3% у први разред гимн.азије, што.ука- 
зује на могућност испуњења задатака из Петогодишњег 
пла-на, |\1К0ЛИ ‘К 0  се буде обезбедио! наст.авнички кадар и 
простор.

Већина учитеља и професора залаже се у раду, а исто 
тако велики део њих псжазује и зиатан интере-с да савлада 
основе марксизма-лењинизма и да ревидира своје научне 
погледе.

У Вародној Републици Србији доследно се спроводи 
правилна национална политика и свим националностима се 
омогућава и указује п.уна подршка да р.азвију свој нацио- 
нални живот. У свим местима где живе Р|умуни постоје школе 
са 'наст.атаницима 'који предају на румуноком језмку. Поред 
основних школа постоје прогимн.азије, учитељска школа у 
Вршцу и осморазредна гимназија.

У свим местима где живе Словаци постоје основне школе 
у којима се предаје на словачком језику, а шоред тога по- 
стоји потпуна пимназија у Бачком Петоовцу, две ниже гим- 
сназије ih пет 'прошмназија. Отворена je и учитељока школа 
у Бачком Петровцу.

У свим селима где живе Русини постоје школе са наста- 
вом «а  русинском језику, као и две прагимназије и једна 
гимназија cai лет разреда.

Ооновне школе на мађарсксш језику постоје свуда где 
су .потребне, као и  довољан број тгрогимназија и гимназија.

Исто тако посвећује се вели>ка пажња< Шиптарима и 
развитку њихав101г 'националног живота, нарочито отварањем



основних школа и борбом тгротив неписмености код одраслих. 
Отвореш« je учитељска школа у Ђаковици. У овој години 
ради 4609 течајев,а са 75.324 аналфабета. Поред тога се по.- 
маже развитак к|у(лтурних пшптарских друштава. у којима се 
развијају секције — -хорска, музичка, драмска и фолклорнљ

Данас у Србији постоје 22 позоришта, што претставља 
зиагган пораст. У току 1947 године позоришта je посетило 
oko 500.000 посетилаца више него у 1946 г о д и н и .  У Новом 
Саду je основана и опера. У Србији данас постоји 11 музич- 
ких « т к и х  и средњих школа са укупно 3.205 ученика, а Му- 
зичкој академиј« у Београду и Академији ликовтаих умет- 
ности дат je раиг универзитета.

У 92 средње стручне школе данас има 20.500 ученика, 
док je пре рата било око 5.000 ученика. Око 33% учени<ка 
примају стипендију. У школжма за уче«и«е у привреди има 
npewoi 40.000 ученика.

Гља.вни проблем на Универзитету после ослобођења 
лретстављало je то што je требало решити мог|})ћност пла- 
нирања виссжо квалификованих универзитетских кадрова, и 
да  се 'настава на Универзитету усклади са ново.м друштвежж 
стварношћу, са тфивредним развитком земље и потребама 
државнсмг и друштвеног живота. У том смислу извршена je и 
извесна реорганизација факултета, као и промена у настав- 
ним плановима. Данас на Универзитету има преко 24.000 сту- 
дената, дсж их je пре рата било нешто п реш  9000. Оволшо 
повећање броја студената je |у| екладу ca Петогодишњи-м пла- 
ном, а постигнуто je планским уписом. Такође je оостигнуто 
да се према плану упис изврш« и по појединим факултетима. 
Сваки трећи студент je стииендиста.

У прошлој години у сжвиру Српске академије н.аука 
основаво je 20 института, који qyi већ у првој години рада 
дали прилично добре резултате.

Ма да морамо себи поставити као задат.ак борбу против 
појава паразитизма, навитсавањ-а да се живи од социјалне 
п-омоћи, ииак, с обизром на непребољене ране «едавво аавр- 
шеног рата, морамо решавати многе социјалне проблеме, јер 
они стварно постоје. У том смислу су у прошлој годшни по- 
стигнути добри резултати на пољу ооцијалиснг старања, јер 
je пружена државна заштита за опреко 75.000 лиц,а (без ко- 
рисни.ка инвалида), у који број улазе лиц,а об|урсваће«а д о м о  
вима, стиоендијамра, ломоћима, старатељством итд. У прошлој 
години преко 80.0СК) лица примала су инвалидске принадле- 
жности. И даље 'остају да се реше проблеми iy вези са жен- 
с к о м  беспризорном децом, са децом инвалидима, простипу-



ција, пит.ање грађажжих инвадида, тштање одраслих умио 
заосталих, ироблем мушке беспризорне деце >и проблем неиз- 
лечиво оболелих рдраслих.

Hania) здравствена служба борила се 'Са крупним тешко- 
ћама и локазала je много боље резултате иего у претходној 
години. У знатиој мери qyi се повећале 'превентивне мере 
против заразних болести, а донекле се побољшало стање 'и 
у болницамл’.

У лрошлој годими се значајно побољшао рад органа 
Државне безбедиости, тужиоштва и рад у судовима. Крајем
1947 године број одметника се овео на мииимум, као што се 
смањло 'Криминал у обичном емислу речи.

У прошлој години тужЈИОштво je успешно интервени- 
сал'0 у разворазним незаашнитим радњама, од  којих je нај- 
више било кршења лривредних лролвса.

Квалитет судова у лрошлој години зиатно се побољшао. 
С|У1дови имају неколико крулних слабости a то су: ш то сгуде 
својро и запостављају поједиве лослове, што неједвако гари- 
мењују законоке лролисе.

У лрошлој години вршеви су избори за локалве органе 
власти на читавој територији HP Србије. Сами избори' су 
били од врло великог значај.а*, а резултати потврђују конста- 
тацију да се услови живота ваших грађана из дава у  дан 
побољшавају, да  ваша земља корача крупиим корацима на- 
пред у изградњи социјализма, да народне масе активно уче- 
ствују у остварењу своје светле будућности.

А'ко се упореде резултати избора из 1945 за У ставо  
творну савезн;у1 скупштилу и из 1946 з,а Уставотворну екуп- 
штину Србије cai изборима за  локалне органе власти из 1947 
године, онда се види да je 1945 године лроценат учешћа би- 
рача био 82,83%, 1946 год. 90,78% a 1947 94,34%, да je 1945 
гла;сало у кутију без листе 11,5% .а 1947 године 4,18% (1946 
године иије било кутије без листе).

Из свега што сам рекао види се да наша земља 
корача еигурно, брзим темпом ка остварењу задатака које je 
поставио наш гтрви Петогоди.шњи ллан, што говорв д а  м а л о  
душници и капи-туланти немају права, већ да je  (урправу наше 
политичко и државно руководство на челу с другом T htoim, 
за којим иду најшири слојеви н«ашег народа.

О томе истом говори и лредлог буџета ко јв  je ттред нама, 
а што су врл101 добро осветлили другови министри Савеане 
владе.

Оматрам да je исто тако правилно по'Ставл>ен овај лре- 
длог буџета у о д н о ^ . «а HP Србвју, јер обезбеђује изв<р-



шење задатака друге године Петолетке који се односе на 
Србију.

Као што je  повнагго, предвиђено je за  IHP Србију, као  њен 
државни буџет 16.095,535.000 што значи да je за  6.772,577.000 
динара више него у прошлој години.

Откуд оволико иовећање?
Прво, то повећање долази због ловећаних инвестиција у

1948 према 1947 години. У 1947 тодини остваремо je 
3.781,692!.000 динара З'а каишталну изградњу, финанеирање 
привреде и остале друштвено корисне инвестиције, док се за
1948 годинда оредлаже 6.326,832.000 динара.

Друго, то товећање. долази и збоог тога што je, за разлику 
од прошле године, у овогодишњи предложени републикански 
буџет унето 2.504,000.000 динара за инвалиде и пензије.

Треће, што се, у упоређењу <са пршплом годином без 
горе означеник повећања, -наш буџет тговећава још и за
1.723,373.000 динара. Откуда ово повећање? Ово повећање 
долази због «овостворених школоких, просветних, култ|у|р- 
н«х, здравствених и социјалних установа у т<жу 1947 -године.

Најзад, треба подвући да je HP Србија у прошлој го- 
дини учествов.ала у савезним приходима у ггорезу на промет 
производа са 16%, а да у овој, 1948 години суделује са 38%.

Тако у најкраћим цртама изгледа повећање тгредлога 
буџета HP Орбије за ову годину.

И ово потврђује да  су у прошлој години постигнути 
крупни успеси, који омог|у|ћавају да се iy овој години изврше 
још круонији задаци, да je структура предлога савезног бу- 
џета исправна, а да) сам буџет ооигурава извршење још 
крупнијих дела него у прошлсиј тоди.ни, да je предлог бутдета 
за HP Србију исто тако реалан и да омоттујћава извршење 
крупних задаггака у овој години.

Тако већ ирви месеци ове, 1948 године показују да  су 
наша убеђења оправдана, да ћемо испунити задаггке у  овој 
дру1го!Ј ГОДИ1НИ Петолетке. Испуњење лроигзводње републи- 
канске индустрије у првом кварт.алу 1948 за 45% je веће од 
иопуњења плана у истом раздобл>у 1947 године. У грађеви- 
нарству видимо да je у тхрвом кварталу 1948 годиме вредност 
извршених радова 7,6 гсута већа него у истом р.аздобл>у 
1947 године.

Све то још  једаипут говори да je шмитика нашег вр- 
ховног политичког и државног руководства на челу са дрда- 
гом Титом исправна, јер je безброј чињеница к,ак> такву 
потврђују, јер наша земљ.а иде сигурним и чврстим караком 
из успеха у успех. И »иввршавање задатака Петотодашњег



ллана лотврђује да je политика на осиову које су они постав- 
љени исправна, коју, уосталом, читав наш народ на бази 
солсгвеног искуства осећа и прихвата као пакву. (Буран и 
дуготрајан аплауз).

Претседавајући: Има реч народни посланик Већа иарода, 
Министар финаисија Народне Републике Црне Горе Гојко 
Г арчевић.

Гојко Гарчевић (HP Црна Гора): Другови народли по- 
сланици, у првој планској години чит.ава 'наша зсмља; била 
je једно велико градилиште. У свако.м граду и селу, |у| свим 
фабрикама и н,а свим радилиштима радили су збратимљени 
сви наши >н,ароди и сваки лојединац са беспријексрним радним 
еланом на извршењу тшстављених задатака из Петогодишњег 
плана. И лоред огромних тешкоћа с «ојима смо се борили, 
захваљујући новом друштвеном еистему, политичком и др- 
жавном руководству н,а челу са дрјугом Титом, које правилно 
руководи нашом изградњом, огромној моћи, стваралачкој 
снази и радном елану «аших народа, постигнути су огромни 
резултати: иост^вљени задаци из привредног и финансисксиг 
плана оствареии су, па чак ћ  у много чему лревазиђени.

Велики успјеси које оу чшнстатовали до својим експозеима 
чланови Савезне владе, уопјеси су и сваке републике посебно.

Народна Република Црна Гора у лрошлој, 1947 годили 
имала je буџет који je изнооио једну милијарду 250 милиона 
динара, са лриходима од 520 милиона динара и дота.цијом 
из савезног буџета од 730 милжжа динара. Буџет расхода 
подијел>ен je: »на илвестиције од  500 милиона динара и на 
буџет државне управе од 750 милиона динара. Буџет инвести- 
ција употребљен je овако: «а рударство 5,285.000 динара, на 
индустрију 128,872.000 динара, на пољопривреду 61,271.000 
динара, на шумарство 4,763.000 дииара, на саобраћај
114,790.000 динара, на тргшмну 40,579.000 динара.

Буџет инвестиција остварен je  ca 110%, буџет државле 
управе са 90%, а бјујџет лрихода са 105%.

Извршењем постављенргх задатака у прошлој години 
наша Република постигла je значајне резултате у свим гра- 
■нама нашег државног живота. Наша привреда ојачана je и 
уздигнута, индустрија je извршила свој производни зедатак, 
чак га и лревазишла. Њ ен капацитет je дамас знатно већи 
него до рата, а лоред тола, увећана je ca неколико ноеих 
фабрика. Наша лољопривреда достигла je лредратни пр-инос. 
Сточарство, које претставља врло важну грану у нашем при- 
вредном жившју^ здатно се 'побол>шало; према стању какво



je  било одмах послије рагга, али још знатно заостаје иза 
предратног нивоа.

У вези са поднесешш предлогом буџета:, на основу 
уопјеха кснји су постигнути у прошлој годили, омогућено je 
да се створе за  текућу годину знатно већа финансисжа сред- 
CTBia и да се, према њивд и на основу њих, поставе знатно 
већи и обимнији задаци него што су били (yi 'прошлој години. 
Због тога je лоднесени 'предлог за  текућу годи«у увећан за 
'око 40% према буџету з,а 1947 годину. Основна карактери- 
стика дредлога буџета je у томе да грб његових прихода и 
расхода потиче из 'привреде и уиотребиће се «а* 'Привреду. 
По стружтури прихода добиће се из тривреде око 62% од 
цјелокупног износа, a «а привреду ће ее утрошити 66%. 
Огромна средства кој,а ће се добити из привреде доказ су 
OirpoMHor лривредног рш воја  ,наше земље, а огромна сред- 
ства која ће се у тсжу ове године уложити у привреду о м о  
гућиће даље јачање и уздизање наше народне привреде. 
Поред TO»r,as, предлогом буџета предвиђајм се високе бројке 
и за друге општедржавне лотребе, а нарочито з/а лросвјетно- 
културне сврхе и за социјално-здравствену заштиту.

Овим предлогом буџета осигурава се «ародним ретаубли,- 
кама да аамостално развијају своје привоедне снаге и да за- 
довољавају друге потребе, чиме се обезбјеђује њихов све- 
страни развитак. Нарочито истичем да >се овим буџетом пружа 
висока потпора економск« неразвијеним републикама да  би 
се убрзао њихов економски развитак и осамостаљење. Ово je 
доказ чврстине и солидио.сти братства и јединства наших н>а- 
рода искованог у Народноослободилшкој борби, окоје се из 
дана |у| дан све више развија и jiawa, а које je чврста подлога 
содидности наше друштвене заједнице.

Поднесени предлог буџета обухвата у глобалним изна- 
сима и буџете народних република. Буџет Народне Репу- 
блике Црне Горе 'предвиђен je cia динара 1.686,545.000. Овај 
ће се износ окжрити: солственим 'приходима —- дииара
803.532.000 и дотацијом из савезноог буџета — динара
883,013.000. Буџет расхода обухвата инвестиције — дииара
629.967.000 и државну lympaey — динара 1.006,159.000. Из до- 
бити привредних предузећа и амортизационог фонда на 
иивестидије има се утрошити дилара 72,508.000, тако да  ре- 
публички буџет имвестиција износи укупно дин. 702,470.000.

У поређењу са буџетом за 1947 гоЈцину буџет раехода, 
HP Црне Горе увећан je за 40%, а бу(цет сопствених прихода 
за 85%. Повећање буџета расхода долази отуда што су уве- 
ћане инвестиције и издаци за гтросвјету и културу и за соци-



јално-здравствену заштиту, а повећање сочтствених прихода 
произилази из побољшања нашег 'привредног положаја.

Са оваквим буџетом, |у) дашој Републици изврлтће се 
корисни инвестициони радови капиталне изградње, који ће 
даље ојачати наш лривредни 'положај, изградиће ее низ дру- 
штвено 'корисних објекаиа, обезбједиће се даљи развитак 
просвјете и културе, и потребна средства за социјално здрав- 
ствену заштиту и за државну управу.

Задаци који се тоетавлаају нашој Републици у овој го- 
ди.ни |у\ извршењу привреднсмг 1ПЛ(а‘на и буџета велики су. Они 
захтијевају максимално ангажовање народне власти.и шаког 
појединца. И само тако обезбиједиће се да се постављени 
зодаци у потпуности изврше. С обзиром на стечено искуство 
из прошле годИне, а нарочито из 'прве планске године, 
с обзиром на виссжу свијест, родољубље и р а д ш  елан нашег 
народа, 'постављени задаци бшће у 'потпуности извршени.

Кад je ријеч о 'привреди Народне Републике Црне Горе, 
треба 'итпги у виду да je до рата маша привреда била лосве 
заостала <и наразвијена. И таква :привреда какву смо имали 
тсжом рата тешко je иастрадала и то у  толикој мјери да je 
била CK'Opo потиуно уништена. Свршетак рата 'Поставио je 
пред наш .народ крупан и велики задатак: обнову и изградњу 
привреде. Захваљуј ући великом ангажовању и виесжом 
радном елану 'нашег народа, зехв^љујући великој помоћи 
која «ам je пр!у|жена од  братских југословенских «арода 
лреко Савезне владе у виду до,тациј|а из, оавезног буџета, 
данашње сгање иаше привреде таасво je  да1 je литање обиове 
у натиој Рапублици, у највећем дијелу, углавном спроведено, 
а у извесним граш ма (Привреде превазиђено je и унапређено 
оно што смо имали.

Наша 'И'Ндустриj а данас лрош води знатно више него 
ih to  je производила до рата. Имамо чак и неколико нових 
индустриских објеката. Иачига пољопривреда, |yi многим гра- 
нама, доетиагла je предратни ниво. Туризам, 'који, такође, 
претставља важну привредну гра-ну Црне Горе, знатно je на- 
предовао и рш вио се. Привредни просперитет и шмредак 
Црне Цоре за 'протекле три године одражава се и у нашем 
финансиск'01м плану.

За 1946 годину еооствени приходи лредвиђени су били 
у износу од 145 милиона динара, од чега je остварено свега 
70%. За прошлу, 1947 годииу оошствени приходи предвиђени 
су иа 520 милисуна, а остварени су за 105%, а за текућу го- 
диону приходи се иредвиђају-на okoi 900 милиона динара, што 

значи увећање према шрошлој -години aa 85%.



За бржи економски развитак наше Републ>ике и за њено 
економеко осамосгаљење недовољно je само обнсвити и 
развити постојеће лривредне лране. У иашу лривреду треба 
укљ|у1чити нове облике и изворе aai које лостоје истребни 
природни услови. HaiMiai je п-отребан жељезнички саобраћај, 
без ’Kora се не може замислити економоки 'просперитет. Из- 
прадња жељезничке лруге Никшић—Титоград, на којој ради
20.000 градитеља омладиеаца и фронтоваца Црне Горе, за- 
једно са омладинцима >из других брапских република, борећи 
се »ca (најотггорнијом цр-иродом, љутим црногорским кршем, 
биће завршена до предвиђеиог рока, 13 јула о. г. Изградња 
ове пруге претстављаће велики догађај за Црну Гору. Ауто- 
мобилоки возии парк, на >кој и смо даиас једино упућени, 
биће зиатно растерећен, чеме ће се омогућити побољшање 
камионског саобраћаја на другим релацијама.

Исушење Окадареког Језера, које je предвиђено П ето  
годишњим планом, тгретставља главну карику за е-кономски 
прешорођај Црне Горе. Извођењем ових радова Ц р ш  Гора 
доживјеће најкрутанији допајђај у своме економеком развитху. 
Око 20.000 хектара најплоднијег земљишта би.ће отргнуто од 
воде 'И дато у руке човјеку да их може -ижоришћавати. 
С обзиром 'HiSi климатске прилике м структуру земљишта, OBia 
земља ће бити подесна за, гајење свих јужних култура, чиме 
ће се створити потребни предусловт за лодизање и развитак 
извјесних. новмх грана индустрије. Цр«а Гора располаже и 
бопаггим рудним благо-м, нарочито бокситом и угљем, чија 
ће експлоатација допршшјети даљем развијањ|у| наше при- 
вреде. Даљим развојем постојећих привредних грана земљо- 
радње, сточарства, воћарства и туризма, добијањем нових 
обрадивих површина земљишта исушењем Скадарског Језера, 
изпрадњом жељезничког саобраћаја, екоплоатацијом рудног 
блага и подизањем одговарајуће. индустрије, Црна Гора 
биће ековомеки препорођена и то т а ш  да ће се уврстити у 
ред економскочшлредн.их « развијених наигих република, 
чиме ће и у економском погледу постати «орисна по нашу 
општедржав)ну заједнид)!.

Изјављујем да ћу гласати за поднесени предлот буџета. 
(Аплауз).

Претседавајући: Закључујем данашњу седницу, .а идућу 
заказујем т  qyfrpa у 9,30 чаш ва са продужењем истог днев- 
ног реда: општа претрес Предлога општедржавног буџета 
за 1948 годину.

(Седница je закључена у 20 часова).
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