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561. 
Врз основа на, чл. 29 од Уредбата за платите на 

работниците запослени во државните надлештва и 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), а во 
согласност со Претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на-
ФНРЈ, вропипиушам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВО-
ЗИЛА ЗАПОСЛЕНИ ВО ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА 

И УСТАНОВИ* 
Член 1 

По одредбите од овој правилник им се шредер 
дува плата на возачите на моторни возила запослени 
во државните надлештва и установи. 

Член 2 
Платата на возачите на моторни возила се состои 

од основна шата и додаток по годините на службата. 
Член 3 

Платата на возачите се определува според катего-
риите на возачите и годините на заложувањето, и 
тоа по работен час или во месечен износ. 

Платата по час им се определува на оние возачи 
што се плаќаат по ефектот, односно на возачите на 
камиони, автобуси и специјални коли. 

На возачите на патничките возила осем на автое 
бусите платата им се определува исклучиво во месе* 
чен износ. 

Член 4 
Основната плата изнесува: 
за возачите од А категорија (возачи на мотор-

цикли и тр наишли) 25 динари по работен час или 5.200 
динари месечно; 

за возачите од Б или БЕ категорија (возачи на 
моторни возила Ш класа) 27 динари по работен час 
ш и 5.600 динари месечно; 

за возачите од Ц или ЦЕ категорија ((возачи на 
моторни возила П класа) 28,50 динари по работен час 
иљи 5.900 динари месечно; 

за возачите од Д или ДЕ категорија (возачи на 
моторни возила I класа) 30,80 динари по работен час 
»ли 6.400 динари месечно. 

Член 5 
Покрај основната плата на возачите им припаѓа 

додато« кој се дава по секои три години затоплува-
ње, но најмногу петпати во иста возачка категорија. 
Додатокот изнесува: 

за возачите од А категорија (возачи на мотор-
цикли и трицикл и) 1,25 дин. по работен час, или 250 
динари месечно; 

за возачите од Б или БЕ категорија (возачи на 
моторни возила III класа) 1,50 дин. по работен час, 
или ЗОО динари месечно; 

за возачите од Ц или ЦЕ категорија (возачи на 
моторни возила II класа) 1,75 дин. по работен час, 
или 350 динари месечно. 

за возачите под Д или ДЕ категорија (возачи на 
моторни возила ѓ класа) 2 дин. по работен час, или 
400 динари месечно. 

Ако возачот, по оцена од старешината »на надле-
штво™ односно на установата не заслужува идна по-
вишица на платата за која »ма услови според годи-

ните на заложувањето, годината во која е слабо 
оценет нема да му се смета во потребен стаж за до-
даток. 

Во поглед на признавањено годините на заложу-
вањето што доаѓаат во обзир за доделување додаток, 
ќе се применуваат соодветните одредби од Уредбата 
за платите на работниците запослени во државните 
надлештва и установи, со тоа што во годините на за-
ложувањето кои ги провел возачот стварно во др-
жавна служба или во служба на задружните или оп-
штествените организации или кат приватните работо-« 
давци, се признава само времето проведено во свој-
ство на возач на моторни возила и тоа во истата во* 
занка категорија односно во својство на автомеха-
ничар. 

Член 6 
Во државните надлештва и установи каде може да 

се мери работата на- возачите, платата се определува! 
по единица на мерка на работниот ефект. 

Износот на основната плата со повишицата по ра-
ботен час од чл. 4 и 5 на овој правилник служи како 
пресметковен став за пресметување на платата по 
ефект. 

Нормите на работниот ефект ги определува ста-
решината на надлештвото односно на установата по 
предлог о»д комисијата, што ја формира тој за таа цел, 
а во која задолжително влегува еден од работниците 
како претставник на синдикалната подружница. 

Член 7 
Доколку возач на моторни возила кога ја врши 

дневната задача редовно врши и други работи асем 
возења со возило (на пр: истовар и утовар на ка-
мион, пренос на фекалии, пренос, истовар -и утовар 
на ѓубре итн.), овие работи се сметаат како дополни-^ 
телна работа, з»а која се склучува одделна спогодба 
во рамките на соодветните износи предвидени за та« 
иви работи. 

Член 8 
На возачите платени по работен час и по ефект 

им припаѓа за прекувремена работа и за работа на; 
ден на неделен одмор додаток во износ од 50% од 
платата по час. 

На возачите платени со месечна плата им припаѓа, 
додаток за ненормирано работно време во паушален 
износ. Старешината на надлештво™ односно на уста-' 
новата го определува, според просечниот број на ра-
ботните часови на возачот во текот на месецот, из-
носот на паушалниот додаток, кој не може да биде 
поголем од 30% од основната плата. 

Член 9 
На возачите во служба кај раководителите .на др-

жавните надлештва и установи, на кои им е даден 
патнички автомобил на лична односно службена упо-
треба, надлежниот старешина може да определи и 
специјален додаток во износ од 400—800 динари ме-
сечно. На возачите во служба кај нај вишите раково-
дители може да им се определи и поголем специјален 
додаток од 800 динари месечно, доколку се за тоа 
одобрени средства во претсметката на приходите и 
расходите. 

Член 10 
Платите и додатоците се исплатуваат месечно 

уназад. 
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Член И 
Во поглед на правото за возење моторни возила 

од поодделни категории важат посебните прописи за 
јавниот сообраќај (Правилник за возачите на мотор-
ните возила — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/52). 

Член 12 
Одредбите од Уредбата за платите на работниците 

запослени во државните надлетува? и установи важат 
бо сето друго и за возачите на моторните возила. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а платите по него ќе 
се исплатуваат од првиот де« на идниот месец по 
неговото влегување во сила. 

Бр. 12815 
13 септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата иа ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

до Павле Грегорић е, р. 
Согласен, 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
М инж тер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

562. 
Бре односа на чл. 38 точ. б) од уредбата за осно-

вите на работењето на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), и чл. 12 од 
Уредбата за каматните стопи („Службен #лист на 
ФНРЈ", бр. 25/52),.по предлог од Министерот на фи-
нансиите на. ФНРЈ, а во согласност со Гувернерот 
на Народната банка на ФНРЈ, Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ издава 

н а р е д б а 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТО-
ПАНСТВО И ЗА ОЛЕСНЕНИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

ДОСПЕ АЛ ИТЕ ПЛАЌАЊА СО ЦЕЛ ДА СЕ 
СОВЛАДААТ ПОСЛЕДИЦИТЕ НА СУШАТА 

I. Општи одредби 
1) Кредити во смисла на оваа наредба и о л е с -

нија за регулирање доспеалите плаќања во 1952 го« 
дина спрема банката, можат да користат државните 
селско-стопаноки претпријатија (добра) и економиите, 
селанските работни задруги, општите земјоделски за-
други за своите економии, расадници^ и сточарските 
установи во границите на средствата предвидени за 
таа цел. 

2) Кредитите во смисла на оваа наредба, како и 
олеснети-јата за регулирање на дооп е а ли те обврски во 
1952 година опрема банката по кредитите на корисни-
ците од претходната точка, ги одобрува Народната 
банка на ФНРЈ врз основа на мислењето од комисиите 
формиран« • при филијалите на Народната банка на 
ФНРЈ. Ова мислење од комисијата е задолжително за 
бавната. 

3) Комисијата ја. сочинуваат претседателот на 
советот за стопанство на народниот одбор на околи-
ја та, претседателот на околискиот сојуз на земјодел-
ските задруги и директорот на филијалата на Народ-
ната банка на ФНРЈ Во својата работа комисијата 
може да користи и стручни службеници запослени на 
подрачјето на о-ксли јал а. 

О он овна задача ка комисијата е, ценејќи ја ствар-
ната состојба на бзоачот ка кредитот, да води првен-
ствено сметка за тоа со кредитот односно со олеоне-
нието во плаќањето да се совладаат последиците пре-
дизвикани со сушата во 1952 година. 

Комисијата е надлежна да ја проверува висината 
на износот на издвоени:е оделита за сопствената 

акумулација и фондовите, и да ја оценува реалноста 
иа минималната заработка на членовите на селаноките 
{работни задруги. 

4) Кредитите и одеоненијата во плаќањето можат 
да ги користат само оние бабачи што одговараат 
уредно на своите обврски, а нарочно на обврските 
спрема банката, што ги регулирале со банката сите 
свои обврски и чијата работа и поодување дава га-
ранција дека со користењето на средствата добивени 
преку кредити и олесненија во плаќањето по оваа 
наредба, ќе можат да ги совладаат последиците пре-
дизвикани со сушата во 1952 година. 

Како уредно одговарање на обврските кај села«-
ските работни задруги и општите земјоделски задруги* 
се смета и уредното двоење на средствата за сопстве-
ната акумулација и фондовите, како и уредното пла-
ќање на данокот на доход и на социјалниот придонес* 

5) Долгорочни кредити банката им одобрува на 
оние селаи ски работни задруги и на општите земјо-
делски задруги кои по својата организација и рабо-
тење даваат полна гаранција дека наголем»ува<њето на 
основните средства го бара потребата на редовниот 
развој на задругата и дека задругата може во еко-
номски поглед уредно да одговори на преземените 
обврски. 

6) Вредноста на работната сила на задругарите, 
што е вложена во инвестиционите објекти, банката 
ја исплатува по завршетокот на работите односно на 
крај на годината. Доколку се врши исплатата на 
крај на годината пред да се заврши инвестициониот 
објект, банката ќе ја изврши исплатата врз основа на 
пресметката за извршените работи што ќе ги испита 
и завери околискиот сојуз на земјоделските задруги. 

Конечната пресметка со банката се врши по 
завршетокот на инвестициониот објект, а по презе-
мањето и проценката на вредноста на објектот од 
страна на одделна комисија што ја формира околи-
скиот народен одбор од еден земјоделски односно 
градежен стручњак, еден претставник на околискиот 
народен одбор, еден претставник на околискиот сојуз 
на земјоделскине задруги и од еден претставник на 
банката. 

7) Банката е овластена доспеалиот износ на ану-
итетот по кредитите што им се одобрени на државните 
селско-стопански претпријатија (добра) да го книжи 
на терет на текуќата сметка на тоа претпријатие, а 
расадниците и сточарските установи се должни да ги 
обезбедуваат износите потребни за оваа цел во сво-
јата претсметка на приходите и расходите до ко-
нечната исплата на долгот. 

8) Бараките на кредитот, што пи? исполнуваат 
условите од точ. 4) и 5) од оваа наредба., имаат право 
да користат кредит кај банката за целите предвиден« 
со оваа наредба, и вашата е должна да им го одобри 
бараниот кредит врз основа на добавеното поволно 
мислење од комисијата (точ. 2 од оваа наредба). 

II. Одобрување долгорочни кредити 
9) Народната банка на ФНРЈ им одобрува на 

одделни барачи на кредит од точ. 1) на оваа наредба 
долгорочни кредити, и тоа за следните цели: 

за набавка на работен и приплоден добиток, 
за подигање овошни градини и лозја, 
за довршување и градење нови градежни објекти, 

како и за мелио раци они работи, и 
за спрема. 
На државните селско-ст онан ски цп етри ј ати ја (до-

бра) и на околиските и градските расадници банката 
им одобрува уште и долгорочни кредити за подигање 
матичните односно расадници за лозја и овошни гра-
дини и кредити за подигање стратификали и слични 
објекти. 

10) На сите одобрени долгорочни кредити по оваа 
наредба банката наплатува 2% камата годишно. 

11) Кредитите за набавка на работен и приплоден 
добиток ги одобрува банката до висината на бара-
њето на опие борачи на кредити при кои постој-Д 
услови за одгледување добш-ок и кои ќе докажат 
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дека обезбедиле погребна количина храна за добиток. 
Овие кредити можат да ги користат: 

а) седа»скит'е работни задруги, 
б) државните селско стопан аки претпријатија (до-

бра) и економии, и сточарските установи, 
в) општите земјоделски задруги за потребите на 

овоите економии и раоплодни станици. 
Кредитите за набавка на крупен добиток се одо-

бруваат к за враќање од пет години, а за на-
бавка на ситен добиток од три години. Првата отплата 
на кредитот и каматата (ануитетат) доспева за на-
плата идната година по користењето на кредитот. 

12) Кредити за подигање овошни градини и лозја 
банката им одобрува на селанските работни задруги 
и на државните сел ек о-ст оп апек и претпријатија (до-
бра) до висината на претсметката на чинењето на ра-
ботите под услов овошната градина односно лоајето 
да се подига на поврвнина поголема од 2 ха. 

Кредитите за подигање лозја., градини со јаболки 
и сливи се одобруваат со срок за враќање од 20 го-
дини, а хмељаник и други видови овошни градини со 
срок за враќање од 15 години. 

Првата отплата на долгот и камата (ануитет) до-
спева за наплата по кредитите што се користени за 
подигање лозја третата година, а овошни градини 
четвртата година по нивното довршување. За тоа 
време корисникот на кредитот и' плаќа на банката 
само камата. 

13) Кредитите за довршување градежни објекти 
и мелиорациони работи на селанските работни задру-
ги ги одобрува банката до висината на разликата по-
меѓу вредноста на претсметката на чинењето на об-
јектот и вредноста на извршените работи на објектот, 
и тоа првенствено на оние селански работни задруги 
што ги започнале објектине во 1952 година од соп-
ствени средства. 

Доколку доходот на задругата поради последици-
те на сушата е значително помал од планираниот, и 
со тоа е загрозена минималната заработка на задру-
гарите, банката може кредитот да го одобри до виси-
ната на претсметката на чинењето на работите т. е. и 
за оние средства што ги вложила задругата во из-
градбата на објектите во 1962 година од свои соп-
ствени средства. 

Банката може да одобри кредит и за довршување 
на објектите започнати во поранешните години, како 
и за нови објекти и тоа во случај кога се овие објекти 
нужни за зада ранување и стопански развиток на за-
другата и кога овие објекти можат да се користат не-
посредно по довршувањето. 

Срокот за враќање на овие кредити го утврдува 
банката во секој конкретен случај опрема видот на 
објектот, градежниот материјал и квалитетот на 
градбата, и тоа: за градежните објекти од тврд ма-
теријал и мелио радаони работи банката одобрува 
кредит со срок за враќање од 30 години, за градежни 
објекти од мешан материјал — со срок за враќање 
од 20 години, и за градежни објекти од слаб мате-
ријал — со срок за враќање од 10—15 години. 

14) На општите земјоделски задруги банката им 
одобрува кредити за довршувања на започнатите и 
изградба на нови градежни објекти исклучиво наме-
нети за стопански цели на задругата, и тоа: за поди-
гање собирни млекари и млекари за преработка, су-
ши л ници, "работилници за преработка на овоштие, со-
бирни! станици за откуп на ј ајца, за доградба на 
вивби, за мали мелиорациони работи и ел., како и за 
набавка на соодветна опрема за овие објекти. 

Кредитите за довршување и изградба на граде-
жните објекти банката ги одобрува со срок за враќа-
ње во смисла на точ. 13) од оваа наредба. 

Срокот за враќање на кредитот за набавка на 
опрема за објектите од ст. 1 на оваа точка, банката 
го утврдува според видот на опремата и срокот (ве-
кот) на траењето на односната отпрема, со тоа што 
овој срок да не може да биде подолг од срокот 
утврден за амортизација на опремата. 

15) Кредитите за подигање матичиним односно 
расадници за лозја и овошни градини, како и кре-

дитите за подигање стратификали и слични објекти, 
банкава им ги одобрува На државните сел еко-стопан-
ски претпријатија (добра) и на околиските (градски-
те) расадници до пресметковната вредност на рабо-
тите. 

Срокот за враќање на о<вие кредити се утврдува 
во смисла на точ. 13) од оваа наредба. 

16) Сел апелите работни задруги во кои доради 
последиците на сушата е загрозена минималната за-
работка на задругарите, можат да користат долгоро-
чен кредит кај банката до висината на вредноста на 
тракторите, селско стопанските машини и направа 
што се купени кај трговската мрежа во текот на 1952 
година од сопствени средства на задругата, а на те-
рет на контингентот на кредитот предвиден за купу* 
вање трактори, селско-стопански машини и направи, 

17) Селанските работни задруги и општите земјо-
делец и задруги можат да. користат долгорочни кредити 
за купување камиони, како и камионџии и тракторе«;« 
приколици од домашното производство и тоа на Tepei 
на средствата предвидени за купување трактори, 
селсш-стонѕнски машини и направи. Овие кредит« 
ќе се одобруваат со срок за враќање од 5 ГОДИНИ. 

18) Општа земјоделска задруга, што ќе ја о с е -
дели околискиот сојуз на земјоделските задруги, може? 
да користи долгорочен кредит за купување специјал е« 
трактор за р е ш а в а њ е на земјиштето за подигање 
долгогодишни засади, на терет на контингентот иа 
кредити за купување трактори, сел еко-стопански ма-
шини и направи, со срок за враќање од 5 години. 

Задругите — корисници на кредитот по претходни-
от став, должни се со овие трактори да ги послужу-
ваат сите други селански работни задруги и опуштите 
земјоделски задруги на подрачјето на околната, а но 
потреба и на подрачјето на соседните околии, напла-
тувани соодветна надокнада за вршење на овие 
услуги. За извршените услуги овие задруги се дол-
жни да водат одделна евиденција. 

19) Во поглед на одобрувањето ha долгорочните 
кредити, нивната исплата и контрола на употребата 
На средствата дадени пр ему кредит важат, доколку не 
е инаку определено со оваа наредба, општите пропиете 
што се однесуваат на долгоро-чните' кредити. 

III. Одобрување краткорочни кредити 
20) Државните сел еко-стопански претпријатија (до-

бра) и економии, е ел ниските работни задруги и оп-
штите земјоделски задруги за нивните економии iir:o 
пострадале од сушата во 1952 година можат да 
користат кај Народната банка на ФНРЈ краткорочни 
кредити, со 1% камата годишно, и тоа за следни цели: 

а) за набавка на храна за добиток во количините 
што одговараат на потребите за покривање недости-
гот на »раната за добиток за прехрана на својот до-
биток; 

б) за купување семе. 
Срокот за враќање на овие кредити банката го 

утврдува врз основа на мислењето од комисијата (точ. 
2 од оваа наредба), со тоа што овој срок да не може 
да биде подолг од 1 ноември 1953 година. 

IV. Олесненија за регулирање плаќањата на обвр-
ските спрема банката доспеали во 1952 година 
21) На државните селско-сгоцакски претпријатија 

(добра), на селан-ските работни задруги и на општите 
земјоделски задруги за нивните економии, што по-
страдале од сушата во 1952 година, Наоодната банка 
на ФНРЈ ќе им одобрува, по пиано барање, а врз 
основа на мислењето од комисијата (точ. 2 од сеза 
наредба), следни слесненија за регулирање нивните 
обврски спрема банката што доспеваат за наплата во 
1952 година: 

а) банката може делум или во целост да го одло-
жи најдоцна до 1 ноември 1953 го чина срокот за испол-
нување на доспеали:е обврски (износи) во 1€52 го-
дина по краткорочните кредити. Ова одложување на 
плаќањето ќе се одобрува во секој конкретен случај 
согласно на стварните потреби што се јавуваат како 
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поледица -на сушата, земајќи го во оцена како влија-
нието иа сушата иа поодделни дејности) на бајракот, на 
кредитот, так а и на неговиот вкупен уопех. Одложу-
вањето иа плаќањето може да се одобри само во 
случај/ кота го бара тоа обезбедувањето на редовната 
работа на барачот на олеснението, и 

б) банката може да го одложи најдоцна до 1 
ноември 1953 година срокот за наполнување .на до-
спеалите обврски во 1952 година по долгорочните 

''кредити, или плаќањето еа« овие износи да го распре-
дели на поодделни години, спрема договорениот срок 
за враќање на кредитот, и сразмерно да се нагол еми 
годишниот ануитет. 

V. Завршни одредби 
22) Постапката на комисиите и банката по оваа 

наредба е итна. 
23) Оваа наредба ќе се применува од денот на 

објавувањето во v „Службениот лист на Федеративна 
•Народна Република Југославија". 

Кредитите одобрени до сета врз основа на Реше-
нието од Стопанскиот совет на Владата на. ФНРЈ бјр. 
13541 од 31 август 1952 година ќе се прилагодат кон 
одредбите од оваа наредба најдоцна до 30 септември: 
1952 година. 

Бр. 4698 
.Белград, 17 септември 1952 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. p. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

563. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

'увозот и за девизното работење („Службен лист на 
[.ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на- Владана на 
ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ХРОМО-

ВАТА РУДА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 
1. Количината на хромовата руда наменета за 

извоз во 1952 година со Наредбата за определување 
количините за поодделни производи наменети за из-
воз („Службен лист на ФИРЈ", бр. 45/52), се наго ле-
ну® а од 24.000 тони на вкупно 30.000 тони. 

2. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 4509 

Белград, 13 септември 1952 година 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

564. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен; 
^ист на ФНРЈ", бр. 10/52) и чл. 12 од Уредбата за 
каматните стопи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/52), 
По предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ 
и од Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА 

ДОВРШУВАЊЕ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 
1) Народната бЅнка на ФНРЈ и месните ште-

дилници можат, во границите на средствата предви-
деше за таа цел, да одобруваат во градовите и инду-
стриските и стопанските центри долгорочни кредити на 
^одделни работници, службеници и други приватни 
домца, за довршување на започнатите станбени згради 
јсо и се наменети за лични потреби на нивните соп-
ственици и за потребите на членовите од нивните 
фамилии. 

2) Кредит по ова решение можат да користат 
работници, службеници и други приватни лица врз 
основа на нивната кредитна способност. 

3) Народната банка еа ФНРЈ и месните ште-
дилници можат да одобруваат кредити по ова реше-
ние до висината на разликата помеѓу иретсметковната 
вредност на работите и вредноста на извршените 
работи, но најповеќе до износот од 700.000 динар« 
по една станбена зграда, со еден од сто камата го-
дишно, со еро« за исплата до 30 години и со долго-
годишно плаќање на ентитетот. 

4) За одобрувањето; исплатата, покријете и 
контролата на употребата на средствата од кредитот 
ио ова решение важат општите прописи што се одне-
суваат на долгорочните кредити. 

5) Ова решение ќе се при ман ув а од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
•Народна Република Југославија". 

Бр. 45Ѕ9 
Белград, 16 септември 1Ѕ52 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Гувернер на Народната банка на ФНРЈ, 

Сергеј Крајгер, е. р. 

565. 
Врз основа на. чл. 8 од Уредбата за придонесот 

за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/52), а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАН-

СТВОТО 
1) Стошата на придонесот за социјално осигуру-

вање за сите ученици во стопанството изнесува 10% 
од наградата што ја примаат тие по Уредбата за на-
градување на учениците во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/52). 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 октомври 1952 година. 

Бр. 12808 
Белград, 18 септември 1952 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегорић е. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 
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561. Правилник за платите на возачите на мо-
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хромовата руда наменета за извоз 828 
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