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524 
Брз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, Президиум т на Народната скупштина на Фе-

деративна Народна Република Југославија, по предлог од Владата на ФНРЈ, издава 

У К А З 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ПРОСЕЧНИТЕ СТОПИ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ УТВРДЕНИ ВО ЗА-
КОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1952 ГОДИНА 

За да се обезбеди применувањето на пропорциите утврдени во Законот за општествениот план 
на Федеративна Народна Република Југославија аа 1952 година, а со обзир на изменетите односи на 
пазарот, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна • Република Југославија одлучува: 

I 
Членот 1 — Втор дел — I глава — Задолжителен минимум на користењето капацитетот, платниот 

фонд и просечни стопи на акумулацијата и на општествените фондови — По стопанските иранки во целост, 
по погоните и по народните републики од Законот за општествениот план на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/52), <?е менува дотолку што просеч-
ните стопи на акумулацијата и фондовите определени со сојузниот општествен план За следните погонска 
групации се намалуваат така да изнесуваат: 

Погонска група НР Стопа на АФ 
Во Гранката 111 

Јавни електрани вон систем 
Во Гранката 112 

Бо погонската групација — 
Рудници на црн јаглен: 
јагленокоп Мурско Средиште 
Рудници на лигнит 

Во Гранката 113 
Производство на нафта 
Погони за обработка на плин 

Во Гранката 116 
Рудници на барит 
Во погонската групација — 
Погони па фина керамика: 
Фина керамика — Приједор 
Сепарации на азбестно влакно 
Во погонската групација — 
Цементари: 
Цементара Ливно 
Во погонската групација — 
Фабрики на рамно стакло: 
Погон' за влечено стакло 
Во погонската групација — 
Погони за специјално стакло: 
Специјално стакло — ампули 

Во Гранката 117 
Погони за изработка камиони и мотори- со 
внатрешно согорување 
Во погонската групација — 
Погони за изработка уреѓаи за вентилација, 
климатизација и машини за ладење: 
Погони за изработка уреѓаи за ладење 
Погони за изработка селско-стопански алат 

Погони за печки, штедњаци и метален наме-
штај 

Црна Гора 

Хрватска-
Македонија 

Словенија 
Словенија 

Словенија 

Б и Х 
Македонија 

Б и Х 

Србија 

Србија 

единствена стопа 
за ФНРЈ 

Србија 
единствена стопа 

за ФНРЈ 

единствена стопа 
ФНРЈ 

220 (порано 446) 

50 (порано 110) 
150 (порано 226) 

1080 (порано 1633) 
1020 (порано 1315) 

67 (порано 124) 

122 (порано 195) 
50 (порано 240) 

150 (порано 394) 

431 (порано 938) 

100 (порано 470) 

100 (порано 500) 

110 (порано 602) 

НО (порано 200) 

55 (.порано 359—400) 
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Погонска група НР Стона на АФ 

Во погонската групација — 
Погони за изработка утензилии и медицински 
инструменти: 
Погони за производство медицински и ветери-
нарни инструменти 
Производство на мелнички постројки и резер* 
ени делови, како нова погонска групација 

Производство на сатови, како нова погонска 
групација 

Поправање селско - стопански машини, како 
нова погонска групација 

В'4 П р а в а т а 119 
Јо погонската групација — 
Погони за кинопроектор^ апарати за возила и 
телекомуникации: 
Погони за кинопроектор 

Во Гранката 220 

Погони на фосфатни ѓубриња 

Погони на калциум цијанамид 

Производство на ПВЦ прав 
Фзбркни за бои, лакови, емајл и пигменти 
Фабрики на фотоматеријал 
Фабрики за лекови 

Фабрики на козметички производи 

Во Гранката 121 
Кѕрамидници 
Варници 

Во Гранката 122 
Пилани 

Во Гранката 124 
Предилницн иа памучни отпадоци Т—3 
— вигољ предиво 

Од погонската групација — 
Ткачници за памучни тканини Т—8: се издво-
јува нова групација — 
Санитарни тканини 

Во Граната 126 
Пнеуматици 

Производство на гумени технички стоки 

Во Гранката 127 
Фабрики за конзерви од риби 

Индустриска преработка на млеко 

Производство на крвен албумин, како нова 
групација-

СООБРАКАЈ 

Со Гранката 512 — Поморски сообраќај 
Теретни бродови од долга пловидба 
Луки: Ријечки базен 

Шибенички базен 
Агенциски услуги 
во тоа: 

Агенција Белград 
Агенција Ријека 

Во Гранката 515 — Друмски сообраќај 
Возила за градски патнички сообраќај 

Хрватска 

Србија 
Хрватска 
Словенија 

'Србија 
Словенија 

единствена стопа 
за ФНРЈ 

Сл свени ја 

Србија 
Словенија 
Хрватска 
Словенија 
Хрватска 
Македонија 
Хрватска 
Србија 
Србија „Пролек" 
Хрватска 
Словенија 
Б и Х 
единствена, стопа 

за ФНРЈ 

Словенија 
Б и Х 

Црна Гора 

единствена стопа 
за ФНРЈ 

Словенија 

Хрватска 
Словенија 
Хрватска 
Словенија 

Хрватска 
Црна Гора 
единствена) скида 

за ФНРЈ 

Србија 

Сојузни 

110 (порано 174) 

110 
ИО 
110 

150 
150 

110 

ПО (порано 680) 

100 (порано 
780 (порано 
55 (порано 

280 (порано 
ИО (порано 
890 (порано 
110 (порано 
600 (порано 
ЗОО 
600 (порано 
600 (порано 

.600 (порано 

400) 
1747) 
НО) 
1435) 
510) 
2571) 
502) 
2114) 

1798) 
2355) 
2130) 

Словенија 

1000 (порано 110—1657) 

229 (порано 379) 
110 (порано 140) 

,110 (порано 191) 

900 (порано 1637) 

НО (порано 1512) 

50. (порано 171) 
50 (порано 502) 

203 (порано 476) 
830 (порано 1140) 

55 (порано 230) 
55 (порано 157) 

50 (порано 160—185) 

50 

286 (порано ЗОО) 
450 (порано 508) 
364 (порано 419 ) 

210 

50 (порано НО) 
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И 
Народните- републики можат во границите на новите просечни стопи утврдени со овој указ да ги 

намалат просечните стопи на акумулацијата и фондовите во републичките закони за општествениот план 
за 1952 година. 

III 
Овој указ ќе и4 се поднесе на одобрение на Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија на нејзиното прво идно заседание. 

IV 
Овој указ влегува во сила одма, 

У. бр. 1387 
25 јули 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Mиле Перуничић, е р. д р и в а н Рибар, е. р. 

525, 
Врз основа на чл. 27 од Законот за таксите про-

пишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ ОД СТРАНА НА УСТАНО-

ВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Социјалните, здравствените и просветните уста-

нови што се сметаат во смисла <на одредбите од 
Основната уредба за установите со самостојно финан-
сирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52) како 
пресметковни установи со самостојно финансирале, 
не се должни да плаќаат никакви такси кога се оцр-
нуваат до државните органи. 

Овие установи се должни да ги наплатуваат сите 
такси по прописите за таксите за сите по доески што 
им се поднесуваат како и за сите писмена, решенија 
и исправи што ги издаваат. 

2. Другите установи' што имаат по одредбите од 
Основната уредба за установите со самостојно финан-
сирање карактер на стопански установи со самостојно 
финансирање должни се да ги плаќаат сите такси по 
прописите за таксите кога се обрнуваат до државните 
органи. 

Овие установи не се должни да наплатуваат такса 
ва полнетите што им се поднесуваат, како ни за пи-
смената, решенијата и исправите што ги издаваат до-
колку тоа не им е ставено исклучително во должност. 

3. Ова напатствие влегува во сила одма. 
Бр. 2668 

18 август 1952 година 
Белград 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановиќ, е. р. 

526. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за звањата и 

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

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ЗВАЊА ВО ЗДРАВСТВЕНАТА СТРУКА 
1. Како стручна спрема која се бара за звањето 

помошен медицински лаборант, апотекаре«« лаборант, 
забарски асистент, масаже^, бо танчар, хигисничар и 
детска гледачка се смета, и те::: 

а) за звањето помошен мелтинг и лаборант, апо-
текаре^ лаборант, забарски аснс!еш и мас&жер — 
положен приемен испит; 

б) за ввањето болничар, хигиени чар и детска гле-
д а ч а — завршена соодветна медицинска школа. 

На приемниот испит за звањата под а) кандида-
тите треба да покажат дека се писмени и дека ги по-
знаваат основните поими на хигиената. При е мти Хот 
испит е писмен и устен. 

Приемниот испит се полага пред испитна комисија 
од три члена што ја именува старешината надлежен 
за назначување од редот на службениците. 

2. За здобивање звањато санитарен техничар, 
завршената средна техничка школа и' е рамна на за-
вршената средна медицинска школа што е пропишана, 
како услов за добивање ова звање. Така за приправ-
ник за звањето санитарен техничар може да се назна-
чи и лице што има завршена средна техничка школа. 

3. Приправник за звањето фармацеут, санитарен 
хемичар, санитарен инженер, заболекар и лекар мора 
да има завршен соодветен факултет, и тоа приправник 
за звањето: 

фармацеут — фармацеут ски факултет; 
санитарен хемичар — фармацевтски факултет иљи 

хемиски отсек на технички или прпродно-математнчки 
факултет; 

санитарен инженер — технички факултет; 
заболекар — стоматолошки факултет или орнито-

лошки отсек на медицински факултет; 
лекар — медицински факултет, 
4. Во звањето примариус може да биде унапре-

ден службеник кој во звањето лекар-опецијали-ст 
провел најмалку 10 години како шеф на одделение, 
за тоа време постигнал стручна спрема од највисок 
квалитет и постигнал виден успех во работата на 
издигање кадрови на специјалисти. Осем тоа, службе-
никот т^еба да има и научни работи од областа на 
својата специјалност. , 

5. Ова напатен;:е влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 6982 
17 јули 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседателот на Советот за народно 

здравје и социјална политика. 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и 
култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 

Согласен, 
Потпретседател на Советот за 

законодавство и изградба н-а народната 
власт на Владата на ФНРЈ, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

Петок, 22 август 1952 
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527 
Брз о оно за на чл. 7 од Уредбата за основите на 

работењето и за фондот на платите на трговските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

НА ТРГОВИЈАТА 
1. Трговските д^етпријатиј а внесуваат 30%_а од 

сРјЈЅ5дта, на фопдот "на ^рТовијата^врсвојој 
В21Н фонд^ а преостанатите ' 70% во' фондот за само-
сто ј по Јрасполагање^ Ј^етп!р(1тј атај Г" " 

2. . ^ е д с т в ^ Г о д л , резе рв н и оТ~ф онд и од фондот за 
^амо^ој«_о располагање се уплатуваат кај банката на 
ЈС^елни сметки. Уплатата се врши кога се подига го-
новина, кај банката "за исплата на заработите и дру-
^те^дава.ња, што паѓаат на терет на фондот на пла-
тите. на" претпријатијата. 

3. Ора решение ќе се применува од 1 јули 1952 
година. 

Бр. 2669 
18 август 1952 година 

Белград • 
Го застапува 

Претседателот на Стопанскиот совет 
иа Владата на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за 

индустрија и градежништво, 
Светозар Вукмановић с. р. 

528, 
Врз основа на чл. 22 од Уредбата за основите на 

работењето и за фондот на платите на трговските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА МАРЖИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТА И СО БРАШНО НА ГОЛЕМО 

1. Трговските претпријатија за промет Со жита н 
со брашно на големо ќе ги применуваат во своето 
работење маржите што им биле одобрени по досе-
гашните прописи. 

2. Ова решение ќе се применува од 1 јули 1952 
година. 

Бр. 2670 
18 август 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател • на Советот за 

индустрија и градежништво, 
Светозар Вукмановић с. р. 

529. 
Врз основа на чл. 7 и 8 од Уредбата за придо-

несот за социјално осигурување („'Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/52), а во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА И ОСНОВОТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА АДВОКАТСКИТЕ 
ПРИПРАВНИЦИ 

1) Придонесот за социјално осигурување на адво-
катските приправници се плаќа по стопата од 20% 
од основот за пресметување на придонесот. 

2) Основот за пресметување на придонесот за со-
цијално осигурување на адвокатските приправници е 
7.200 динари, односно договорената плата ако е таа 
плата поголема од 7.200 динари. 

Основ за одмерување правата од социјалното 
осигурување е договорената плата. 

3) Со придонесот од точ. 1 и 2 на адвокатските 
приправници им се обезбедуваат сите права од соци-
јалното осигурување осем правата на постојан дода-
ток на деца и додатокот за опрема на новородено 
дете. 

Материјалното обезбедување поради времена, не-
способност за работа заради болест и болување за 
првите седум дена го плаќа работодавецот. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 април 1952 година. 

Бр. 8645 
14 јули 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика 

на Владата на ФНРЈ, 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Генерален секретар, 
Љубодраг Ѓуриќ, е. р. 
Согласен, 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија, 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народната Република Маке-

допија" во бројот 20 од 1 јули 1952 година објавува: 
Указ за свикување •Народното собрание на НРМ 

на IV редовно заседание; 
Уредба за оснивање музеј на Народноослободител-

ната борба; 
Уредба за оснивање™ и работата на Детскиот дом 

во Валандово; 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

524. Указ за изменување просечните стопи на 
акумулацијата и фондовите утврдени во За-
конот за општествениот план на Федера-
тивна Народна Република Југославија за 
1952 година 793 

523. Напатствие за плаќање такси од страна на 
установите со самостојно финансирање — 795 

526. Напатствие за поблиските услови за здоби-
вање определени звања во здравствената 
струка 795 

527. Решение^ за јраспо^елба на средствата од 
. д а р б а т а 7 9 6 

528. Решение за^^рж1|ТеЕ"на^ трговските прет-" 
пријатија за промет со жита и со брашно 
на големо 796 

529. Решение за определување стопата и осно-
вот за пресметување придонесот за соци-
јално осигурување на адвокатските при-
правници 796 

Издавач? „Службен лист на ФНРЈ" новинарско изда ванка установа — Белград, Улица Кралевине Марка 
бр 9. ~ Директор а одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Кралевине Марка Се* 0» « В* 

Југословенското штшдарско претпријатие Белград ' " 


