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#ННИНФОРМАТИВНИ ПРИРУЧНИК О ЈУГОСЛАВИЈИ 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОЛИТИЧКОМ, ПРИВРЕДНОМ, КУЛТУРНОМ И ПРОСВЕТНОМ 

ЖИВОТУ У ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈИ 

КЊИГА I 1948—1949 
ИЗВРШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ ПЛАНА ФНРЈ ЗА 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 1948 ГОДИНЕ 
Извештај Савезне планске комисије о извр-

шењу цривредног плана за прво полугодиште 1948 
године показује да је наша привреда у томе полу-
годишту постигла крупне успехе. Новчани показа-
тели извршења привредног плана првог полугоди-
шта — 1948 показују да је општедржавни при-
вредни план у целини не само испуњен него и 
знатно премашен. Вишак буџетских прихода над 
буцетским расходима доказује да се наще финан-
сите још даље учвршћују и да је била правилна 
оцена да ће вредност динара знатно порасти у току 
ове године. 

Успех првог полугодишта не огледа се само у 
томе што су план ски задаци индустриске произ-
водное за просечно 61% већи него што су били 
прошле године, нето и у томе што се ти повећани 
задаци боље извршавају него прошле године. Тако 
је, на пример, у првом полугодишту прошле го-
дине укупна савезна и републиканска индустрија 
испунила свој план за 97,8%, док га је сада пре-
бацила (100,8%). 

Савезна индустриј а прошле године испунила је 
сво ј план са 103%, а ове године еа 106%. Код репу-
бЛиканске индустрије извршење плана напредовало 
је за 5,4% у поређењу с провим полугодиштем про-
шле године. Додуше производња дрвета у првом 
полугодишту ове године подбацила је план (89,4%) 
и дала слабији проценат него прошле године 
(95,1%), али је обзиром на повећање задатка у 
овом полугодишту фактично извршење два пута 
веће него што је било у првом полугодишту 1947 
године (205%). Извршење плана грађевинарства 
износи у поређешу с првим полугодиштем 1947 
године 171%. 

Најјачи је пораст спољне трговине. Југосло-
венски извоз у првом полугодишту 1948 године 
износи 381,8% у поређењу са првим полугодиштем 
1947 године и 94,2% целокупног прошлогодишњег 
извоза. За првих 6 месеци ове године извоз дрвета 
износи 378,4% у поређењу са првим полугодиштем 
1947 године и 91,3% целокупног пр ошлогодишњег 
извоза. 

Извештај Савезне планске комисије 
Према извештају Савезне планоке комисиЈе привредни 

план за прво полугодиште 1948 године иэвршен је на 
следећи начин: 

I. 
НОВЧАНИ ПОКАЗАТЕЛ»И ИЗВРШБЊА ПРИВРЕДНОГ 

ПЛАНА I ПОЛУГОДИШТА 
A) " Укупно извршење опште акумулације (порез на 

промет произвола) 112,9%. 
У томе: 
1. — Предузећа савезног значаја 112,7%; 
2. — Предузећа републиканског знача ја 108,9%; 
3. — ПредузеЬа л ока л ног знача ја 107,8%. 

Б) Остварење плана- укупних буџетских прихода за 
прво полугодиште 109,7%. 

У томе: 
1, — Остварен>е плана савеэних буџетских прихода 

Н Щ Ш 
2. — Оствареше плана републиканских буџетских 

прихода 114,6%. 
B) Вишак укупних буџетских прихода над укупним 

буцетским расходима — 13.846,530.853 динара. 

II. 
ИЗВРШЕНЬБ ПЛАНА ИНДУСТРИСКЕ ПРОИЗВОДЊВ 

Укупно извршење плана ин^Вт^иске производив: 
100,8%. 

У томе: 
A) Савезна индустриска производња 106%. 

1. — Савезна тешка индустрија 103,4% ; 
2.—• Савезно рударство 97,1%; 
3. — Савезна електропривреда 100%; 
4. — Савезна лака индустрија 111,9%. 

B) Републиканска индустриска производња 95,7%. 
1. — Народна Република Србија 96,8% 
21 — Народна Република Хрватска 92,6%; 
3. — Народна Република Словенија 102,3% ; 
4. — Народна Република Босна и Херцеговина 91,7%; 
5. — Народна Република Македонија 102,1%; 
6. — Народна Република Црна Гора 80%. 

Щ. 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА САОВРАЂАЈА 

Укупно извршен>е плана саобраћаја. 108,7%; 
A) Укупно извршење плана превоза робе 100,3%. 

У томе: 
1. — Железничким саобраћајем 102%; 
2. — Поморским саобраћајем 92,1%; 

' ')3. — Речним саобраћајем 92%. 
Б) Укупно извршење плана превоза путника 121,7%. 

У томе: 
1. — Железничким саобраћајем 124%; 
2. — Поморским саобраћајем 96,2%; 

, 3. — Речним саобраћајем 93%. 
B) Укупно извршенье плана ПТТ услуга 107,9%. 

IV." 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ГРАЪЕВИНАРСТВА 

Укупно извршење плана грађевинарства 95,7%. 

У«- Џ 

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ШУМАРСТВА И ДРВНЕ 
ИНДУСТРИЈЕ 

Укупно извршен>е плана шумарства и дрвне инду-
стрије 89,4%. 

VI. 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА СЕТВЕ 

A) Укупно извршење плана сетве 100,4%. 
У томе: 
1. — Савезна добра 109%; 
2. — Народна Република Србија 99% ; 
3. — Народна Република Хрватска 101%; 
4. — Народна Република Словенија 103%; 
5. — Народна Република Босна и Херцеговина 85%; 
6. — Народна Република МакедониЈа 83%; 
7. Народна Република Црна Гора 135%. 

Б) Укупно извршење плана сетве житарица 101%. 
B) Укупно извршење плана сетве индустриског бил>а 

100%. • . 

т 
ИНДУСТРИСКА РОБА ЗА СЕЛО 

Извршен>е плана домаће продукције и набавке из 
иностранства индустриске робе за-село 99,7%. -

Од тога: 
Р ^шло У среску, државну и задружну трговачку мрежу 88,9%; 
2. — Оста л о још неиспоручено у индустриским и 

трговачким стовариштима 11,1%. 

УШ. _ 
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА СПОЛ»НЕ ТРГОВИНЕ 

A) Извршење плана оствареша платежних средстава 
у иностранству 108,2%. 

Б) Проценат наших потраживања у иностранству 
према остварбним платежним средствима у иностранству 
(текуће спољнотрговинско дуговање иностранства према 
ФНРЈ) 17,3%. 

B) Проценат Иностраних потражива&а у Јутославији 
према платежним средствима које је Југославија оства-
рила у иностранству (текуће спол»нотрговинско дуговање 
ФНРЈ према иностранству) 6,3%. 


