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БЕЛГРАД 

БРОЈ 53 ГОД. VIII 

622. 

В,рз основа на чл. 74 точ. 5 ст. 1 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел да се примени законот правилно, Ире-
ви ди умот на Народната! скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 33 СТ. 1 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Во членот 33 ст. 1 од Општиот закон за народни-
те одбори е пропишано дека одборнмците на советот 
иа производителите на народните одбори на одоли« 
јата и градот ги избираат, преку своите изборни 
колегиум, согласно на одредбите од законот, и зе-
мјоделците зачленети во земјоделските задруги. 

Во врска, со применувањето на споменатата за-
конска одредба се постави прашањето, кои лица 
имаат право како членови на општите земјоделски 
еа дру ги да учествуваат во избирањето на одборници 
еа советот на производителите. 

Кинисува јќи од интенцијата на законот во изби-
рањето на. одборниците за советот на производите-
лите на. народните одбори на околната и градот да 
учествуваат сите земјоделци! што се во која и да 
било форма здружени ;во земјоделски задруги, како 
организации на производителите во селското стопан-
ство, тоа со самото тоа што е во општата земјоделска 
задруга зачленет старешината или мекој друг член 
од домаќинството ќе се смета дека, по чл. 33 ст. 1 
од Општиот закон 'за народните одбори, право да 
избираат одборници за советот на производителите на 
народниот одбор на околијата и градот, односно де-
легати за изборниот колегиум, имаат сите членови 
на домаќинството чијшто старешина или кој и да 
било член е зачленет во општата земјоделска задруга, 
под услов да имаат избирачко право по Законот за 
избирачките списоци. Тоа право не им припаѓа само 
на оние членови на домаќинствата зачленети во општа 
земјоделска задруга кои се, како работници или 
службеници, редовно запослени вон општата, земјо-
делска задруга 'или се истовремено' членови на су-
данска работна задруга, бидејќи тие ќе учествуваат 
во избирањето на одборници за советот на произво-
дителите како работници, службеници! односно чле-
нови на селанска работна задруга. 

Бр. 1833 
25 октомври 1952 година 

Белград 
Президиум на Наредната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перушки*, е. р. ДР Иван Рибар, е. р. 

623. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби порад« 
е огласува«) е односите во стопанството со новиот, сто** 
нанеле« систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата на ФОР ЈИ 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБА* 
ТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ ЗА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 
Член 1 

Во Уредбата од кредитирање на стопанските орга* 
низ ацин за обришете средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/52) се вршат овие »»менувања и до-
полнувања: 

1) Во членот 10 се брише последниот став. 
2) Членот 13 се менува и гласи: , 
„Се овластува Стопанскиот совет на Владата на 

ФНРЈ да донесува прописи за согласување елементиве! 
од кои зависи обемот на кредитот Hai стопанските* 
организации — со кредитниот биланс. " -

Поблиски прописи за навршување на оваа уредба 
донесува Стсианскот совет на Владата на ФНРЈ." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна* оа*^ 
родна Република Југославија". 

27- октомври 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ, 
•и Министер- на народната одбрана', 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито е р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

624. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за звањата и 

платите на (службениците! во здравствената служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", број 14/52), Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, во согласност со Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПЕЦИ ЈАЛ ИЗ АЦИ ЈАТ А НА САНИТАРНИТЕ 

ИНЖЕНЕРИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Право на звањето санитарен инженер — специ-

јалист здобиваат службениците во звањето санитарен 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 29 октомври 1952 

инженер што ќе го проведат пропишаното време на 
специјализација во определена стручна гранка на са-
нитарната техника и положат испит за специ јавноста. 

Член 2 
За одење на специјализација службеникот е по-

требно да има завршен приправнички стаж со положен 
државен стручен испит и одобрение за одење еа спе-
цијализација во определена стручна гранка на сани-
тарната техника. 

Одобрение за одење на специјализација дава 
претседателот на естетот за 'народно здравје и соци-
јална политика на народната република. 

Член 3 
Службениците во звањето санитарни инженери 

можат да се специјализиран! со овие стручни гранки 
иа егзита,рната техника: 

а) Снабдување со ©ода, 
б) Отпад-ши води и материи, 
в) Асанација на населби и терени, 
г) Хигиена на трудот и техничка заштита на 

трудот, 
д) Градежни -објекти во здравствената служба, 
г) К о м ун ал н о -сан и т ар н а техника. 

Покрај овие стручни гранки, Претседателот на 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ може да установува и други стручни 
гранки и подг рамки за специјализација на санитарни-
те 'инженери и да ја определи должината на траењето, 
ша специјализацијата за секоја новоустановена струи 
чна гранка односно подграђа. 

II. Специјалистички стаж 
Член 4 

Специјалистичкиот стаж за стручните гранки од 
УЛ. 3 ст. 1 на овој правилник трае лее години и се 
де.рши во хигиенските заводи и во централните хиги-
енски заводи. 

Член 5 
Управникот на хигиенскиот завод е должен да ја 

Следи работата на станатите и да се (грижи за нив-
ното оспособување и издигање во стручната гранка 
во која се спецјијализираат. 

По завршениот специјалистички стаок управникот 
на хигиенскиот завод му издава на стажистот пот-
врда за завршениот специјалистички стаж, или потврда 
за времето што го пронел стажист от на специјали-
зација ако не го провел сиот стаж во ист хигиенски 
завод. 

III. Испит за специјилноста 
Член 6 

Испитот за специјалност а се полага по завршени-
от специјалистички! стаж. 

Член 7 
На испитот за специјалност^ од стручните гранки 

од чл. 3 ст. 1 на овој правилник кандидатите ги 
полагаат овога предмети: 

а) од Снабдување со вода.: водоводи; Конди-
цпонирање на водата; Технологија на водата; Бакте-
риологија на. водата; 

б) од отпадни води и материи: Отстранување 
фекални материи; Каналисале населби; Пречистување 
•каналски води; Диспозиции на каналски води и при-
родни од®одмини; Чистење населби; 

в) од Асанација на населби и терени: Асана-
ција на терени во врска со сузбивањето на малари-
јата!; Ла рв ицн дни резидуални прскања и техничка 
заштита при сузбивање анофелизам; Асанација на 
населби, на поединечни и групни објекти за снабду-
вање со вода и на воздух; 

г) од Хигиена на трудот и техничка заштита 
на трудот: Индустриска санитарна техника; Хигиена 
и физиологија на трудот во индустријата; Праши 

• прописи за хигиенско-техничките заштитни мерки во 
индустријата; 

д) од Градежни објекти во здравствената 
служба: Организациона структура на здравствените^ 
установи; Современи принципи на изградба на здрав-

ствени установи — функционелност и погон; Саби-
та рио-технички уреѓаи и опрема на здравствените 
установи; Локално снабдување со вода « диопозиција 
на отпадни материи од здравствените установи; 

ѓ) од Комунално-санитарна техника: Современи 
принципи на локацијата, технолошкиот процес и на! 
хигиенските услови во комуналните објекти и објек-
тите за јавна исхрана и школство; Современи прин-
ципи и методи за изградба на комунални објекти и 
објекти за јавна исхрана и школство; Сан и тарно-тех-
нички уреѓаи и опрема на комуналните објекти « 
објектите за јавна исхрана и школство; Современи 
принципи на урбанизмот со осврт на зонирањето и 
планирањето на населбите. 

Член 8 
Пријавата за полагање испит за. специјално ста кан-

дидатот ја подава до старешината на установата одно-
сно до органот при кој е на работа, заедно со одо-
брението за одење на * специјализација и со потврдата 
за завршениот -специјалистички стаж. Овие документи: 
старешината ги испраќа веднаш до советот за на-
родно здравје и социјална политика на народната 
република. 

Ако кандидатот ги исполнува условите за пола-
гање опит з а специјалноста, советот за народно здрав-
је и социјална политика на народната република му 
го определува на кандидатот испитниот срок и хиги-
енскиот завод во кој ќе го полата испитот. 

Член 9 
Испитот за опеци јал« оста се полага во хигиенски 

завод (централен хигиенски завод), и тоа во сро-
кови. 

Испитните срокови се редовни и вонредни. Ре-
довни сроков^ има два годишно, а вонредни, по по-
треба, може да има и повеќе. 

Испитните срокови ги определува претседателот 
на советот за народно здравје и социјална политика 
на народната република.. 

Член 10 
Испитот за cine цичали ост а може да се полага нај-

повеќе трипати. 
Ако кандидатот на првото полагање не го положи 

испитот за е пенија лноста, нап ит от може повторно да 
го полага во првиот редовен испитен срок. 

Член 11 
Испитот за специјалист се полага писмено и 

усно. 
Испитот се полага пред испитна комисија која се 

состои од претседател и два члена. 
Испитната комисија ја именува за секоја стручна 

гранка секоја година претседателот на советот За на-
родно здравје и социјална политика на народната 
република од редот на санитариите инженери-one пи-
јанисти. 

Член 12 
За полагањето на испитот за специјалноста се води 

записник. Записникот, како и сета администрација во 
врска -со полагањето на испитот да одеци јавноста, го 
води записничарот определен од управникот на хи-
гиенскиот завод од редот на службениците на хиги-
енскиот завод. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
испитната комисија. 

Член Ш 
Испитната комисија донесува своја одлука за оце-

ната на кандидатот со множинство гласови. По завр-
шениот испит комисијата му го соопштува веднаш на 
кандидатот резултатот на испитот. 

Оце нит е се: положил и не положил. 
На кандидатот што го положил испитот испитната 

комисија му издава уверение. Во уверението' се цитира 
од која стручна гранка кандидатот положил испит. 
Уверението го потпишува претседателот исјпјшша 
комисија. 
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По ^ завршениот испит -претседателот на испитната 
комисија е должен да испрати извештај за испитот 
до советот за народно здравје и социјална политика 
на »народната република. 

Член 14 
Ако кандидатот на испитот за специјалноста не 

положи едец предмет, тој може предметот да го по-
лага во првиот редовен или вонреден испитен срок 
откога ќе поминат три месеци по .полагањето. 

Ако кандидатот не го положи овој предмет ни 
тоггш, се смета дека не го положил испитот. 

Член 15 
Ако кандидатот што почнал да полага испит за 

специ ј али оста ќе се откаже неоправдано од натамо-
шното полагање, се смета како да не го положил 
испитот. 

IV. Завршни одредби 
Член 16 

Претседателот на> Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ може, по 
предлог од _ стручна комисија, да им ја признае спе-
'цијалпзадајата од една од стручните гранки од чл. 
3 ст. 1 на овој правилни« на службениците во зва-
њето санитарен инженер што ја завршил« специјал 
дикцијата од, таа стручна« гранка во странство. или 
кон здобиле со досегашната работа во една од тие 
стручни гранки толку знање да овладвеле наполно 
со стручната материја, ако провеле во здравствената 
служба најмалку десет години и учествувале во струч-
ното издигање на виши санитарно-технички кадрови 
а покрај тоа имаат практични или научни работи од 
односната стручна гранка на .санитарната техника. 

Стручната комисија од претходниот став, која се 
состои од три члена, ја именува Претседателот на 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ од редот на признаените стручњаци 
— санитарни инженери. 

Член 17 
Се овластува Претседателот на Советот за на-

родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ да ги пропише програмите за стручните пред-
мети од чл. 7 на овој правилник. 

Член 18 . * 
Поблиски напатствија за спроведување на овој 

правилник ќе издава, по потреба, Претседателот на 
Сав-етот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 11308 
20 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегорић е. р. 
Согласен, 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за законодавство 

и изградба, на народната власт 
' на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

625. 
Врз основа на чл. 24 од Законот за регулирање 

платниот промет со странство (Девизен закон), про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-

РАЊЕ ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
Член 1 

Членот 1 од 'Правилникот за изменување на Пра-
вилникот за извршување на Законот за регулирање 

платниот промет со странство („ Службе! лист на 
ФНРЈ", бр. 18/48) се менува и (гласи: 

„Во чл. 3 од Правилникот за извршување чнцгв За-
конот за регулирање платниот промет со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 73/45) се вршат изме-
нувања и< дополнувања така што неговиот,пречистен 
текст да гласи: 

Сите домашни лида што внесуваат странски ва-
лути и девизи или ги примаат од странство по кој 
и да било основ, или по кој ш да било начин (преку 
пошта, со дознака, преку други лица или- ел.), должни 
се да ги понудат на откуп овие странски средства за 
плаќање, и тоа: 

а*) на Народната банка- на ФНРЈ или на претпри-
јатието „Путник" веднаш при влегувањето во нашева 
з e-M j а анс О' о р г а пите од овие претпријатија работат 
на влезното место; 

б) на Народната банка на ФНРЈ во срок од 15 
дона по внесувањето во нашава земја, ако Народна-
та банка на ФНРЈ или претпријатието „Путник" ка 
извршиле откуп од кои и да било разлози на влезно-
то место. 

Царинските органи во овие случаи ќе му издадат 
на патникот потврда за внесените стран оки валути и 
девизи, и за тоа ќе ја известат веднаш републичката 
девизна контрола; 

в) на Народната банка на ФНРЈ во срок од 15 
дена по приемот на странските валути и девизи од' 
странство (преку пошта и ел.). 

Исто- така, домашните лица се должни да и' ги 
понудат во срок од 15 дена на Народната банка на, 
ФНРЈ сите внесени странски вредности (хартии' од 
вредност на странска валута, странски вложни кни-
шки и ел.) без обзир како се внесени во земјата." 

Член 2 
Сите домашни лица кои на денот на влегувањето 

во сила на овој правилник имаат странски валути и 
девизи, како и други странски вредности, должни се 
да и' ги понудат на откуп на Народната банка на 
ФНРЈ во срок од 30 дена. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во -сила На овој правил-

ник престанува да важи Наредбата за задолжителна 
понуда на оту мп на Народната банка на« ФНРЈ стран-
ски валути („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/46) и> 
Решението за откуп странски валути („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/52). 

Член 4 
Овој правилни« влегува во сила со денот на објаи 

в ув ањ ето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 19575 
13 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

626. 
Врз основа на точ. 6 од Решението за распоре-

дот на средствата од укинатите фондови на државните 
стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/52) пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПО-
РЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ОД УКИНАТИТЕ ФОНДОВИ 

НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Решението за распоредот на средствата од уки-

натите фондови на државните стопански 'претприја-
тија („Службен лист на ФИРЈ", бр. 24/52) се однесува 
во сето и на стопанските установи со самостојно фи-
нансирање по чл. 6 од Основната уредба за установите 
со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/52) кои што до влегувањето во сила на овс!з 
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уредба имале било статус на претпријатие, било статус 
на установа. 

2) Установите од точ. 1 на ш а напатствие должни 
се ако не го сториле веќе тоа, веднаш по објавувањето 
на ова напатствие, а најдоцна до 15 ноември 1952 
година да извршат пренесување на обртните средства 
и на другите средства од укинатите фондови, на со-
одветните сметки кај Народната банка на ФНРЈ на 
начинот како што е тоа пропишано во Решението за 
распоредот на средствата од укинатите фондови на-
државните стопански претпријатија. 

Едновремено со пренесувањето на обртните сред-
ства1, установите имаат право да и' поднесат на бан-
ката барање за наголемување на кредитот најповеќе 
до висината на .пренесените обртни средства. 

3) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија'1. 

Бр. 6440 
21 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на» финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

627. 
Врз основа на чл. 13 од Уредбата за. кредити-

рањето на -ст ол ас кит е организации од обрти ит е сред-
ства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52), Стопан-
скиот совет на Владата на Ф'Н!РЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ. 
ИМЕТО ЗА НАЧИНОТ И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Во Решението за начинот и елементите за 

(утврдување об рт нит е средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52), то-
г а т а 1 се менува и гласи: 

„Во. смисла на чл. 2 и 5, & во согласност со» чл. 
«10 од Уредбата за кредитирањето на стопанските 
'/организации за о-бртните средства, Народната банка на 
ФНРЈ ги утврдува кредитите на кои имаат право 
стопанските организации и врши контрола на користе-
њето на кредитите врз основа на елементите утвр-
дени со ова решение, а) на следен начин: 

а) Врз основа! на податоците за остварената ре-
ализација (Во) и индивидуалниот ол анаки фактор на 
стопанската организација коригираа! со оствареното" 
време на обрт ањ ето на кредитот на стопанската 
организација во. пресметковниот период (РТ), се 
пресметува висината на кредитот на ко} што има 
стопанската организација право за минатитот пресмет-
ковен! период и за следниот пресметковен период, а 
по формулата: 

Во 
Оѕ' fi* 

во која е 

to 

to = 
Osi 
Ro f 

ири што е: 
Во = остварената реализација на стопанската орга-

низација во пресметковниот период спрема 
евиденцијата на банката; 

iV = коригираниот индивидуален плански фактор; 
fi = индивидуалниот плански фактор пресметан 

по чл. 7 од уредбата; 
i = периодот на обртањето на кредитот што му 

одговара на коефициентот пропишан за сто-
панската гранка — групација — на која и 
припаѓа стопанската организација; 

to = оствареното- време на обртан>ето на кредитот 
на стопанската организација во периодот за 
КОЈ* се вх>ши предсметката; 

Оза' = износот на просечно искористениот кредит 
на стопанската организација во пресметков-
ниот период; 

Ro = вредноста на набавката на материјали, изно-
сот иа исплатените услуги и уплатената амор-
тизација во пресметковниот период; 

t* = простиш а но то траење на пресметковниот пе-
риод. 

Се овластува Народната банка на ФНРЈ да го 
пропише начинот за пресметуваше на просечното ко-
ристење на кредитот во минатиот пресметковен пе-
риод. 

б) Вака пресметаниот кредит (Оѕ') не смее да 
биде поголем за преку 40% од износот на кредитот 
што е добавен од односот на остварената реализација 
и индивидуалниот плански фактор по формулата: 

Оѕ 
Во 
fi 

При што е 
fi = индивидуален плански фактор пресметан по 

чл. 7 од уредбата'. 
Ако износот на кредитот пресметан по формулата 

од точ. 1 под а) од ова решение (Оѕ) е поголем за 
преку 40%, банката и' одобрува на стопанската орга-
низација кредит само до износот што не преминува 
40% од износот на кредитот пресметан по формулата 
од точ. 1 под 6) од ова решение (Оѕ). Вагите стопан-
ски! организации банката ќе му ги пријави на органот 
надлежен за стопанство на« околискиот (градскиот) 
народен одбор поради преземање соодветни мерки. 

в) индивидуалниот плански фактор на стопанска-
та организација пресметан по чл. 7 од уредбата (fi) 
не може да биде помал од 1. Во случај кога индиви-
дуалниот плански фактор изнесува под 1 банката ќе 
и' одобри на стопанската организација кредит за не-
редни от период во висина на вредноста на набавката 
на материјали, на износите на исплатените услуги 
и уплатената амортизација во минатиот пре-
сметковен период (Ro) а спрема евиденцијата на бан-
ката. Индивидуалниот плански фактор на стопанската 
организација пресметан по чл. 7 од уредбата не може 
да биде поголем за преку 30% од пропишаниот фак-
тор за стопанската . гранка на која што и4 припаѓа 
стопанската организација. 

г) контролата на користењето на кредитот за ми-
натиот пресметковен перио д се врши со упор ед ба на 
пресметаниот кредит (Оѕ') со искористениот кредит на 
крај на пресметковниот период (салдото на дол губе-
њето но текуќата сметка на стопанската организација 
на крајот на пресметковниот период). 

Ако на крај на пресметковниот период искористе-
ниот кредит со исплатените аконтации на фондот на 
платите по чл. 11 од уредбата е поголем од износот 
на кредитот пресметан на крај на. пресметковниот пе-
риод по формулата од точ. 1 од ова решение, на кој 
има право стопанската организација (Оѕ'), банката ќе; 
ги примени следните санкции: 

— ќе засмета затезна камата на износот на пре-
чекорувањето на кредитот спрема чл. 8 од уредбата; 

— ири исплатата на заработите ќе изврши испла-
та само 80% од износот на фондот на платите Hat сто-' 
иа ноката организација пресметан на крајот на пре-
сметковниот период спрема остварениот доход но еви-
денцијата на вашата со тоа овие исплати да не мо-
жат да бидат пониски! од износот на минималниот 
фонд на платите по постоевте прописи и 

— ќе ја блокира текуќат^ сметка за сите исплати: 
по кредитот доколку пречекорувањето На кредитот не 
ќе се ликвидира со примена на санкциите од претход-
ниот став. 

Ако пречекорувањето на кредитот ќе се из-
мири од средствата) од фондот на платите, затезната 
камата се плаќа само« за минатиот период. 

д) стопанската организација може средствата од 
својата сметка на издвоените средства но основот на* 
вишокот- на фондот на платите да ги употреби и за* 
лодмирување на своите обврски спрема буџетот и 
банката. ^ ^ ^ * 
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На средствата од издвоената сметка по основот 
на вишокот на фондот ,на платите, што ги пренесува) 
стопанската организација на својата редовна текуќа 
сметка, стопанската организација не плаќа данок на 
вишокот на фондот на платите. 

Ако овие средства с е пренесуваат на редовната 
текуќа сметка за измирување на пречекорувањето на 
кредитот, банката ќе наплати затезна камата за ми-
натиот пресметковен период и за наредниот период 
до денот на пренесувањето на о<вие средства на ре-
довиата текуќа сметка/' м 

2) Точката! 3 Од решението се менува и гласи: 
„Се утврдуваат следни односи на реализацијата 

од една и материјалните трошкови, амортизацијата и 
услугите од друга страна (фактори), коефициентите 
на обртањето на кредитот (чл. 4 од уредбата) и пре-
сметковниот период (чл. 7 од уредбата) по стопан* 
ските области и гранки. 

Стопанска област — Гранка 

о И * 0 

1 ДРЖАВЕН СТОПАНСКИ СЕКТОР 
Индустрија и рударство 

111/30 — Производство и расподел-
ба Hai електр. енергија: 1,548 

а) само производство или 
само расподелу а 

б) производство и раслоделба 
112/31 — Производство и преработ-

ка на јаглен: 3,350 
а) Рудници што имаат сто* 

па) на АФ преку 500% 
б) други рудници 

113/32 — Производство и преработ-
ка на нафта 1.310 

114/33 — Црна металургија: 1^264 
а) рудници на железна руда 
б) железарите: Вареш, Си-

сак, Смедерево и Шторе 
в) железара Зеница, Ледени-

це и Гуштањ 
115/34 — Металургија на обоени 

метали: 2,034 
а) рудници 
б) рудници со сепарации од-

носно со флотација 
в) друго 

116/35 — Преработка и оплемену-
вање на неметални руди 1,966 

а) кварц, оги е отпорна глина, 
каолин, шлемова, палена 
глина1, магнезит суров, 
инфузориска земја, фелд-
шнат, графит мелен, руд-
ници на* азбест, талк, ба-
рит, гипс, солена вода * 

б) шамот, груба керамика', 
цемент, варена сол, аз-
бест цементен, производи 
на фабрика за огноотпор-
ни материјали, производ-

ство на брусеви, азбестни 
производи и стаклари 

в) оптичка индустрија 
г1) електро - порцелан, фина 

керамика и морски солани 
117/36 — Индустрија «а метали и 

преработка на метали: 1,796 
а) претпријатија што произ-

ведат за широка потро-
шувачка, претпријатија 
што имаат сериско про-
изводство «— хонтинуел-

т 
10 

24 
12 

12 

4 
2,50 

10 м 

g i 

ОВ 

3,60 

6 
3,30 

30 
30 

30 
30 

60 

30 

90 

160 

60 

60 
90 

60 

во 
180 

180 

Стопанска област — Гранка 

g l * II 
на потрошувачка, прет-
пријатија што работаат 
со аванс и претпријатија 
на машиноградба со ин-
дивидуално производство' г4 90 

б) претпријатија на манш-
шцноградба за сериско 
производство, од сезон-
ска потрошувачка и прет-
пријатија на машиноград-
ба што работаат без аванс 2 180 

118/37 — Бродоградба 1,527 1,20 Ш 
119/Зв — Ел ект рони д устриј а: 1,863 

а) претпријатија што работат 
без аванс 2 180 

б) претпријатија! што работат 
со аванс 3,60 90 

120/39 — Хемиска индустрија: 1,660 
а) претпријатија на хемиска 

индустрија 3 90 
б) претпријатија на« медицин-

ско производство 2 180 
121/40 — Индустрија на градежни 

материјали: 1,943 
, а) тулани и ке рам иди иди 2 

б) други претпријатија 4 90 
122/41 — Дрвна индустрија: 1,382 

а) фабрики за фурнир и 
плочи, за намештај, ра-
зни финални производи, 
калафонијум, терпентин 4 90 

б) претпријатија за произ-
водство на амбалажа и 
•кибрит, моливи, столарија«, 

бараки .» дрвени куќи 6 60 
в) плавила и сува дестила-

ција 3,30 90 
г) пилани за меко дрво, пи-

лани за тврдо дрво, прет-
пријатија што произведат 

утешивши и друг прибор 
за текстилна индустрија, и 
мешовити пилани (ва ТР'В" 
до и меко дрво) 2,50 180 

123/42 — Индустрија на дрвењара, 
целулоза и хартија 1,632 6 60 

124/43 — Текстилна индустрија 1,774 3,50 90 
125/44 — Индустрија на кожи и 

обувки . 1,206 
а) кожари: 

хром ен штав 4 ^ 90 
вегетабилен штав 1,50 180 

б) фабрики на обувки, ко-
жна галантерија и друго 4 90. 

126/45 — Индустрија на гума 1,382 2,70 90 
127/40 — Прехранбена индустрија: 1,749 

а) фабрики за шеќер, фа-
брики за уље и прера-
ботка на риба 2 180 

б) пивари, преработка на 
овоштие и зарзават, на 
алкохолни пијалоци и фа-
брики за шпиритус 2,50 180 

в) претпријатија за прера1-
ботка на месо, фабрики 
за алкохолни пијалоци од 
рафинада и за тестенини 6 60 

г) мелничка! индустрија 12 30 
д) други претпријатија 4 90 
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Стопанска област — Гранка 

12V17 --- Графичка индустрија: 
а) картографски пргптрија^ 

тија 
б) печатарски претпријатија 
в) печатарско-но-виноки прет-

пријатија 
г) новински претпријатија 

129/18 — Индустрија на тутун: 
а ) добриќи за тутун и прет-

пријатија за обработка на 
тутун со вснсезонска фер-
м е н т ци ј,а* 

б) претпријатија за обра-
ботка на тутун со сезон-
ска ферментација 

Селско стопанство 
а) морско рибарство 
б) претпријатија за гоење 

свињи 
в) други претпријатија 

Шумарство 
311/20 — Одгледување и нега на 

шуми 
813/22 — Експлоатација на шуми 

Градежништво 
» . . / 2 4 — Претпријатија за истра-

жни работи 
411/25 — Претпријатија за проекти-

рање 
412—413— Претпријатија за граниме 

26— 27 и монтажи 
Сообраќај 

511/54 — Железнички сообраќај 
512/55 — Поморски сообраќај: 

а) .претпријатија на луки и 
складишта 

б) Претпријатието „Бродон 
спас" 

в) други претпријатија 
013/56 — Речни и езерски сообра-

ќај 
514/57 — Воздушен сообраќај 
515/58 — Друмски сообраќај: 

а) претпријатија за прево-
зење патници и стоки 

б) авторемонтни работил-
ници 

516/59 — Поштенски сооб»раќај 
Трговија 

60 — Трговија со прехранбени 
производи на мало: 

а) трговија со свежо месо 
и преработи од месо, со 

млеко и производи од 
млеко, со леб и со све-
жа речна и морска риба 
во риболовните подрачја 

5) трговија со свежо ово-
штие и зарзават и со 
све ж а речи а и - < к а 
рпб1 ВО HCHIl'^'i 1 е 
подрачја 
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в) трговија со други пре-
хранбени артикли и со 
храна за добиток 

61 — Трговија со текстилна 
стока': 

а) трговија со производи на 
домашната радиност и на 
уметничкото занаетчи-
ство 

б) трговија со друга- тек-
стилна стока 

62 — Трговија со кожи и обу-
вки 

63 — Трговија со огреани ма-
теријали 

64 — Трговија со предмети за 
технички цели 
(стопанскиот совет на на-
родната република во со-
1ласност со Народната 
банка на ФНРЈ ќе ги о-
п,р<е дели коефициентите 
на обртањето за оваа тр-
говија' по струките) 

65 - Трговија со превозни 
средства и погонски ма-
теријали: 

а) со превозни средства 
б) со погонски материјали 

66 — Трговија со предмети за 
куќни потреби 

67 — Трговија со предмети за 
културни потреби: 

а) кннжари и ф-илателии 
б) други претпријатија 

69 — Трговија с 0 мешовити и 
други стоки 

70 —ѕ Трговија на големо 
(стопанскиот совет на на-
родната република во со-
гласност со Народната 
банка на ФНРЈ ќе ги о-
п ре дели коефициентите на 
обртањето за трговијата 
на големо во народната _ 
република по враниште) 

71 — Извоз * 
72 — ; Увоз 
73 — Реекспорт 
75 — Откуп: 

а) жита: 
— во иш тор одн и реони 
— во нежитороднѕи реони 

б) алкохолни пијалоци 
— преработка) во јаки ал-

кохолни пијалоци И 
десертни вина 

— промет со алкохолни 
пијалоци 

в) кожа и волна 
г) семиња и лековити ра-

стенија 
д) овоштие, зарзават и др јт« 

седско-сг: папски произво-
ди 

76 — Угостителеiве 
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77 Туризам 1,286 
79 — Општествена исхрана 2.286 
711—3 — Занаетчиство и домашна 
50—52 радиност 2,088 

(Стопанскиот совет на на-
родната република во со-
гласност со Народна га 
банка на ФНРЈ ќе ги 
•определи коефициентите 
на обртањето одделно за 
производното а оделио за 
усд ужи ото занаетчиства 
спрема занаетчиските 
бранши) 

II ЗАДРУЖЕН СТОПАНСКИ 
СЕКТОР 

Селански работни задруги 2,586 
Општи земјоделски за-
други: 

а) претежно трговска деј-
ност 1,035 

б) претежно селско-степано-
ска дејност 1,755 
Занаетчиски задруги 2,088 
Коефициентите на обрта-
њ е м определени од сто-
панските совети на на-
родните републики за за-
наетчиството на држав-
ниот сектор ќе се приме-
нуваат и на занаетчиски-

те задруги спрема бран-
етите. 

Времето на обртањето на кредитот (чл. 5 од уред-
бата) се пресметува кога бројот на дните во годи-
ната ќе се подели со пропишаниот просечен коефици-
ент за односната гранка односно групација на сто-
панските организации во самата гранка". 

3) Точката 4 од решението се менува и гласи: 
„На стопанските организации што имаат во текот 

На пресметковниот период поголеми потреби за кре-
дит од оној што произлегува од формулата по точ. 1 
од ова решение (Оѕ') банката ќе им одобрува наго-
лемување на кредитот во висина до 30% од така 
утврдените средства, со тоа што стопанската органи-
зација да е должна со барањето за одобрување на 
ова наголемување Да и4 поднесе на банката соодветна 
документација за оправданоста на своето барање. Во 
случај банката да не го одобри наголемувањето на 
кредитот, спорот го решава државната арбитража на 
народната република'. 

Искористениот износ на наголемувањето на кре-
дитот по овој основ стопанската организација е дол-
жна до крајот на пресметковниот период да го сведе 
на соодветниот износ на кредитот на кој има право по 
прописите од ова решение (Оѕ'). 

На стопанските организации, со сезонски карактер 
на работењето банката за нивните наголемо«« сезон-
ски потреби, покрај редовни- кредити, ќе им одобрува 
и одделни! термински кредити. Овие стопански органи-
зации не можат да го користат нагол емуваф ето на 
кредитот до 30% од првиот став на otBaa точка. 

За стопански организации со сезонски карадте^ 
с«на работењето во смисла на! горниот став се сметаат 
стопанските организации од следните стопански обла-
сти односно гранки. 

Индустрија и рударство 
120/60 — Хемиска индустрија: 

претшриј атија за производство на 
шлае камен и 
Претпријатието „Алкалоид^ Споија 

Гранка 121/40 

Гранка 124/43 

Гранка 125/44 

Гранка 127/46 

Гранка 129/48 — 

Индустрија на градежни материјали: 
претпријатија за производство на 
тули, вер и ќерамиди 
Текстилна индустрија: 
прегоријатија што вршат откуп на 
лен, дадела, коноп и свилени колони. 
Индустрија на кожи и' обу виси: 
фабрики што откупуваат свињска 
кожа од непосредните производи-
тели. 
Прехранбена индустрија! 
претпријатија за производство на 
шеќер, уље и пиво, како и претпри-

јатијата на индустријата за конзерви 
што преработуваат овоштие ii зарза-
ват и истото го откупуваат од непо-
средни и т е пр ош в оди т е ли. 
Индустрија на тутун: 
претпријатија за откуп и преработка 
на тутун. 
Селско стопанство 

Државни селско-стопански добра 
Земјоделски задруги 

Градежништво 
Градежни претријатија 

Сообраќај 
Речни сообраќај: 
Југословенското државно речно бро* 
дарство — ЈДРБ 
б аге рек и пре тп р и јаги ј а 
претпријатија за одржување пловни 
патишта. 

Трговија 
Гранка 63 — Трговија со ог ревни материјали 
Гранка 76 — Угостителство 

угостителски претпријатија во тури-
стички места, што имаат сезонски 
карактер на работењето. 

Користењето на термински те кредити во готово 
-за купување сел е ко-ст орански производи се ускладувај 
со касениот план 

Народната! банка на ФНРЈ за износот на доодеа-
лита отплати по искористениот термински кредит ав-
томатски ја* задолжува редовната текућа сметка на 
стопанската организација/' 

* 4) Ова решение ќе се применува од 1 октомври 
1952 година. 

Бр. 7529 
27 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНјРЈ 

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

Гранка 412/26 

Гранка 513/56 

628. 
Со обзир иа новиот начин за кредитирање на 

стопанските организации за обришите средства, а ар« 
осиона до чд. Зв од Уредбата ва основите »а работе-
њето ма стопанските претпријатија („Слујжбен лист 
на ФНРЈ", dtp. 10/52) и чл. 25 од Уредбата за основите 
на работењето и »а фондот на платите'на трговските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52)» 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД 

СПОРЕД ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАНКАТА 
1) Остварениот доход претставува разлика поме-

fy остварената реализација и вредноста на набавката 
на материјали, на исплатените услуги, уплатената амор-



jgrpaaia 864 — Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 29 октомври 1952 

fj&aj$Hja и данокот на промет по евиденцијата на 
банката во миратит от пресметковен период. 

2) Народната банка на« ФНРЈ го пресметува ост в а-
левиот доход во периодите пропишани со точ. 3 од 
Решението за елементите и начинот за уплатување 

, кибртните Средства на стопанските организации („служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 46/52). 

Во текот на пресметковниот период Народната 
банка на ФНРЈ врши и времен« — месечни! пресметки 
ка остварениот доход поради уплатувања аконтација 
ва акумулацијата и фондовите. 

3) Народната банка на ФНРЈ го пресметува 
остварениот доход на тој начи« што од износот на 

.Јостварарата реализација на стопанската организација 
Јао пресметковниот период според евиденцијата на 
банката ја одбија вредноста на набавката на мате-

ријали на исплатените услуги, уплатената амортизација 
и данокот на промет во пресметковниот период спо-
ред евиденцијата на банката. 

За износот на искористените не досие ал и термински 
кредити се намалува вредноста на набавката на мате-
ријали! и на исплатените услуги. 

4) Ако се покаже со ова пресметување дека. на 
име акумулацијата и фондовите е уплатено повеќе, 
банката ќе ги врати повеќе уплатените износи. 

5) Пресметувањето на- остварениот доход по про-
писите од ова решение се врши за сите претприја-
тија од 1 јануари 1952 година, о-сем угостителските и 
трговските претпријатија, занаетчиските дуќани и 
задруги. 

За претпријатијата на внатрешната трговија се 
врши дополнителна пресметка од 1 јули, и тоа во 
периодот од 1—5 декември 1952 година. 

6) Ова риши е влгува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 7528 • 
28 октомври 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

629. 
Брз основа на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за продол-

жување сроковите за ревизија на- (решенијата! за пре-
ведеше- на службениците на нови звања и плати; 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/52), Комисијата на 
Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОВИТЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА 
РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОДЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТИ 
Срокот за ревизија на решенијата за преводење 

на железничкиот персонал и на службениците на Др-
жавниот осигурителен завод на нови звања и плати 
се продолжува! до 1 јануари 1953, а за ревизија на 
решенијата на други службеници до 1 декември 1952 
година. 

Бр. 1231 
27 октомври 1952 година 

Белград 
Овластен член на Комисијата 
Секретар на Владата« на ФНРЈ 

за персонална служба, 
Вељко Зековић, е. p. 

С О Д Р Ж А Л : Страна 
622. Задолжително толкување на чл. 33 ст. 1 од 

Општиот закон за народните одбори 857 
623. Уредба за изменувања и дополнувања на 

Уредбата за кредитирање на стопанските 
организации за обртките средства 857 

624. Правилник за социјализацијата на санитар-
ните инженери : 857 

625. Правилник за изменување и дополнување 
Правилникот за извршување на Законот за 

. регулирање платниот промет со странство 859 
626. Напатствие за применување на Решението 

за распоредот на срдествата на укинатите 
фондови на државните стопански претпри-
јатија 859 

627. Решение за изменување и дополнување на 
Решението за начинот и елементите за .утвр-
дување обртеите средства на стопанските 
организации 860 

628. Решение за пресметување на > остварениот 
доход според евиденцијата на банката — 863 

629. Решение за продолжување на сроковите за 
ревизија на решенијата за прев одење на 
службениците на нови звања и плати 864 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1 8 5 3 ГОДИНА 
Се известуваат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ" дека претплатата за 1853 година ќе 

^изнесува годишно 1.000 динари за еден примерок. 
' ^Претплатата се положува однапред за цела година со чековната уплатница што е приложена 
во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 53/52 година, и тоа на текуќата сметка бр. 1032-900=880 нај На-
родната банка на ФНРЈ" — Централа за НР Србија, Белград. . 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница во оној opoj 
иа кој што е залепена адресата. 

Ка секој оној што не ќе ја обнови претплатата до 23 декември оваа година ќе му се запре 
испраќањето на листот од 1 јануари 1953 година. 

Се молат сите претплатници да се придржуваат кои отпечатената забелешка на грбот од че-
ковната уплатница и својата адреса да ја напишат јасно и читливо а по можност со машина и без 
никакви скратувања. Со непотполна адреса листот нема да ви доаѓа редно. 

Ако ја испраќате претплатата со вирмански чек, потребно е на вирманскиот налог да се стават 
сите горе споменати податоци. 

Доколку за 1953 година Ве претплатува надредениот орган, треба за ова веднаш да го изве-
стите, наш би ја извршил на време претплатата. 

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточно е да се напише тоа на грбот од чекот. 
Непотребно е, спрема тоа, да се лишат одделни писма и да се оптеретувате со непотребни издатоци. 
Статуте претплатници стегаш треба да се повикуваат на својот претплатен број. 

Од администрацијата на 
„Службениот лист на ФНРЈ 

Белград, пошт. фах 226 _ 
Издавач: „Службен лист да ФНРЈ« новинарско издавачка установа - Белград, Улица Кралеви** Мирка 
бр. а - Директор е одговорен уредник Слободан М. Нешови*, Улица Кралевиве Марка бр, 8. - Печат на 

Југословенското ш т и т е н о одштете, ОДгош 


