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208. 
Врз основа на чл. i i точка О од уставот на ФПГЈ 

Пре авди ум от на Народна скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА ОРДЕНОТ БЕЛ ОРЕЛ СО МАЧЕВИ 

I. 
На носителите на Орден от Бел орел со мачев« 

им се признаваат истите права што ги уживаат вгкје 
по .прописите на Федеративна Народна Република 
'Југославија носителите на Орденот Карагјоргјева 
звезда со мачеви. 

И. 
Претседателството на Президиумот на Народната 

скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија ке го утврди ова право поединечно по по-
стапката што важи зѕг носителите на Орденот на Кара-
гјоргјева звезда со мачеви а врз основа на поднесе-
ните молби: од лицата што се повикуваат дека го 
уживаат ова право. 

III. 
Овој указ влегува во оила веднаш. 

У. бр. 371 
1 април 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др Изам Рибар, е. р. 

209. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по праша-
њата од народното стопанство,- на предлог од Мини-
стерот на тешката индустрија на ФНРЈ, Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ПРИСОБИРАНА И РАСЛО ДЕЛБА НА 

СТАРОТО ЖЕЛЕЗО 

Член 1 
Работите кои што во чл. 2, 3 и 4 од Уредбата за 

ирис об ира ње и расподелба на старото железо („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 5/49), се ставени во задача 
на Сојузното претпријатие за откупување на железо 
преминуваат на Генералната дирекција на црната ме-

талургија при Министерството на тешката индустрија 
на ФНРЈ. 

Поради тоа во чл. 2, 3 и 4 од опоменатата уредба 
наместо зборот „Сојузно претпријатие за откуп на 
железо" се става „Генерална дирекција на црна ме-
талургија". 

Член 2 
Ставот 2 на чл. 2 се менува и гласи: 
„Пр и со бр алит е количини на старо железо и 'отпа-

доците што настанале при обработката на железото 
мораат по најкус пат да пријават до 5-иот во месе-
цот за минатиот месец". 

Ставот 3 на истиот член се укинува. 
. Член 3 

После сегашниот член 2 се додава нов член 3 кој 
што гласи: 

„Контролата на пријавувањето и предавањето на 
загасите на старо железо од страна на претпријати-
јата, установите и надлештвата во смисла на чл. 2 од 
оваа уредба ке ја вршат овластените службеници на 
републичките и локалните претпријатија за присоби-
рана на отпадоци и овластените службеници на Ми-
нистерството на тешката индустрија на ФНРЈ, кои 
што во таа цел мораат да бидат снабдени' со одделни 
легитимации издадени од страна на Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ. 

Претпријатијата и установите должни се на слу-
жбениците од предниот став да им дозволат пристап 
во просториите на претпријатието односно устано-
вата во цел на извршување задачите од предниот став 
како и во цел на утврдување можностите на претпри-
јатието и установата да испорачуваат старо железо и 
отпадоци што настале кај обработката на железето. 

Овие службеници овластени се на органот што е 
надлежен за расходување да му поднесат предлог за 
започнување постапка за раеходување на деловите 
на основните средства на државните стопански прет-
пријатија, .односно деловите на општонародниот имот 
што се навогја на управана кај надлештвата и уста-
новите, како и оние делови на имотот со кој што 
раководат претпријатијата на општествените и задру-
жните организации за кои што ке најдат дека треба 
да се' расадуваат 

Органот надлежен да донесува решение за расхо-
дување должен е во срок од три дена од приемот 
на предлогот да формира комисија за расходу«ање. 
Комисијата за расходува«,е должна е во срок од 1-5 
дена да поднесе свој извештај,, врз основа на кој ор-
ганот што е надлежен за расходување ке донесе ре-
шение во срок од пет дена." 

Член 4 
После новиот чл. 3 се додава нов чл. 4 кој што 

гласи: 
•„Службениците означени во претходниот член мо-

жат да бараат отпремање на целокупната количина 
на старото железо што се навогја во претпријатието 
или установата, без оглед да ли односното претпри-
јатието или установата го извршила својот план на 
ишорачка на старо железо, односно да ли се со тоа 
задолжени спрема планот на пр избирањето и распо-
делбата на старо железо воопшто" 
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Член 5 
После новиот чл. 4 се додава нов член 5 кој што 

гласи: 
„Републичките претпријатија за присобираше на 

отпадоци ипо ке го надминат планот во присобира-
ното на старо железо, имаат право на одделни пре-
мии. 

Прописите за даваното на премии на претприја-
тијата за присобираше на отпадоци, како и на глав-
ните испорача«и по планот на присобираното и ра-
споделбата на старо железо ке ги донесе Претседате-
лот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ." 

Член 6 
Сегашните чл. 3, 4, 5 и 6 стануваат членови 6, 7, 8 

односно 9. # 

Член 7 
Членот 7 станува чл. 10 и се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со по-

правителна работа до три месеци ке се казнат за пре-
кршок директорите на претпријатијата, односно дру-
гите одговорни раководители.. на претпријатијата и 
установите:. 

1) ако не го пријават или противно на планот не 
го стават на располагање старото железо или отпадо-
ците што настанале при обработката на железото, или 
ги користат вон од планот; 

2) ако неоправдано не им дадат пристап зо про-
сториите на претпријатието односно установата н.г 
овластените лица од чл. 3 на оваа уредба; 

3) ако во дадениот срок не формираат комисија 
за раско дуваше или не донесат решение. 

Со иста казна ке се казнат и овластените службе-
ници од членот 3 на оваа уредба за несовесного вр-

шеше на должноста при пронајдуваше™ и утврду-
вањето можностите на испорачка на стасо железо', 
како и во поглед на запалите на старо железо ако не 
изаддат веднаш потребни'диспозиции. 

Доколку овластените службеници од чл. 3' на оваа 
уредба сметаат дека во р&ботешето на лицата озна-
чени во ст. 1 од -овој член! има елементи на кривично 
дело должни се за тоа да поднесат пријава до јав-
ниот обвинител. 

Казните за овие прекршоци ги наречува Мини-
стерот на тешкчта индустрија врз основа на 'спрове-
дената адМинистративко-казнена постапка од страна 
на Службеникот што ке . го одреди Министерот на те-
шката индустрија на ФНРЈ." 

Член В 
Членот 8 се укинува, а членовите 9 и 10 стану-

ваат членови 11 и 12. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". . 

31 март 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на тешката индустрија на ФНРЈ, 
Франц Лескошек, е. р. 

210. 
Воз основа на чл. 94 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Ми-

нистерот на градежите на ФНРЈ, донесува 

Ред. 
бр. 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ГРАДЕЖНАТА СТРУКА 

Член 1 
Во уредбата за градежната струка („Службен лист на ФНРЈ" бр. 64/47) членот 2 се менува и гласи: 
„Званијата и основните работи што ги вршат службениците во званијата на градежната струка се: 

З н а н ц е 
ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО Стручна спрема потребна 

за вршеше на зданието 

1. Помошен градежен 
цртач 

1. Градежен цртач 

А. 
Прецртувано градежни планови, скици и детаљи 

Навртување посложени градежни планови, скици 
и детаљи и раководеше со овие работи. 

Непотполна средна .школа курс 
на техничко црташе со завр-
шен испит; или практична 
спрема за вршење цртачки ра-
боти и положен стручен испит. 

Потребна пракса • и покажан 
успех во работењето во зва-
нието помошен градежен цр-
тач. 

1. Градежен пазач 
Б. 

Одржување и грижа за сигурноста и минува-
њето на саобракјајот на одредениот дел на па-
тот и раководеше со работите на одржувањето; 
одржуваше мелиорациони и регулациони обекти 
(одбранбени насипи, канали и речни градби), 
раководеше со тие работи и со одбраната од 
поплава. 

Потребна писменост, курс за 
соодветната гранка на, рабо-
тите со завршен испит за зва-
нието градежен пазач; или 
квалификуван работник на со-
одветната стручност и поло-
жен стручен испит за звание-
•о градежен пазач. 
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Ред. 
бр. 3 в а н и е ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО Стручна спрема потребна 

за вршење на зданието 

2. Градежеа 
надзорник 

Вршење работи во врска со раководењето и 
надгледувањето околу одржувањето на одреден 

дел на патот или мслпорационите и регулационнте 
гбекти; рако рс лење со одбраната од поплава на 
одреден сектор. 

Завршена маЈСторско-деловод-
ска школа од градежен одно-
сно водоградежен смер и по-
ложен стручен испит за зда-
нието градежен надгледувач; 
или потребна пракса во соод-
ветните работи на зданието 
градежен пазач и положен 
стручен испит за зданието гра-
дежен надгледувач. 

1. Помлад г р д ежев 
лаборант 

2. Градежен лаборант 

3. Виши градежен 
даборанг 

В. 

Вршење помошни .работи во заводите за испиту-
вање на градежен материјал и теренските лабо-
ратории околу подготвувањето угледи за испи-
тување и околу испитувањето на механичките 
и физичките особини на градежниот материјал. 

Вршење работи во заводите и теренските лабо-
ратории околу подготвувањето угледите за ис-
питување и околу испитувањето на механичките 
и физичките особини на градежниот материјал, 
под раководство на одговорни стручњаци. 

Самостојно вршење на сите работи во заводите 
и теренските лаборатории околу подготвувањето 
на угледите за испитување и околу испитува-
њето на механичките и физичките особини на 
градежниот материјал. 

Завршена непотполна средна 
или нејзе рамна школа, курс 
со завршен испит за зданието 
помлад градежен - лаборант, 
или полна писменост, четири-
годишна пракса во заводот за 
испитување градежниот* мате-
ријал и положен стручен ис-
пит за помлад градежен лабо-
рант. 

Најмалку двегодишна успешна 
работа и покажана стручна 
способност во званието помлад 
градежен лаборант; или полна 
средна школа, едногодишно 
работење во заводот за испи-
тување на градежен материјал 
и положен стручен, испит на 
званието градежен лаборант. 

Показана стручна способност 
и успешно работење во зва-
нието градежен лаборант и по-
ложен стручен испит за зда-
нието виши градежен лабо-
рант. * 

1. Помошен градежен 
подмирен 

2. Градежен нормирец 

г. 
Применување на пропеаните норми со пронај-
дување платата на изработката; составање на 
прости работни налози; водење техничка еви-
денција со анализа по нормите; едноставни ра-
боти на техничко нормирање. 

С зм бего јин работи на нормирање, применување 
иа прописани^ норми; состав ање норми за гра-
дежни процеси со техничка метода на норми-

р а њ е ; проверување на постоекјите норми со ме-
т о д а т а на техничкото нормирање; со ставање на 
сите видови на работни налози и калкулации за 
акорда« работни налози. 

Квалификуван градежен работ-
ник со најмалку свршена ос-
новна школа, завршен шесто-
ме сечен курс со завршен ис-
пит за зданието помошен гра-
дежен нормирец; или непот-
полна средна школа, едного-
дишна пракса на терен на по-
мошните работи на нормира-
н о т о или евиденцијата во гра-
дежништвото, завршен шесто-
га есечен курс со завршен ис-
пит за зданието помошен гра-
д е ж е н нормирец; или п о л у п а -
ли фи>ку в а« градежен работник 
Со тригодишна пракса и годи-
шен курс со завршен испит. 

Најмалку едногодишна успе-
шна пракса во звани е то помо-
шен градежен нор мир ед, тро-
месечен курс со завршни ис-
пит за зданието градежен нор-
мирец; или зданието градске« ' 
работоводител или гр аде лс ен 
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•надзорник шестомесечен курс 
со завршен испит за зв ап и ето 
градежен нормирец. 

3. Постар градежен Организирање на службата на нормерањето и Двегодишна успешна пракса 
•чормирец раководење со работите на техничкото норми- во зданието градежен норми-

рање, самостојно составање и проверување на рец и положен стручен испит 
нормите за сложени градежни процеси со мето- еа званието постар градежен! 
дата на техничкото нормирање; составање на -нпр,мирен; или звани ето постар 
сите видови калкулации ио нормите со структу- градежен работоводител, по-
рата на цената; вишење работи од оперативното кажана стручна способност за 
[планирање исклучително во врска со службата работите на нормирањето во 
на нормирањето. траење од 2 години во »ванк-

ето иормирец и положен стру-
чан испит за званието постар 
градежен нсрмирец. 

1. Градежен * 
работоводптел 

2, Постар градежен 
работоводнтед 

Д. 

Раководење на работилницата од помал обем 
или со еден дед на работите на поголемите ра-
ботилница. 

Раководење на работилницата и на работите од 
поголем обем или со група работи на поголе-
мите работилница. 

Мајсторско-деловодска школа 
ИЛИ нејзе рамна школа и по-
ложен стручен испит за ова 
звание; или практична спрема/ 
за вршењето работите на зва-
нието градежен работоводител 
и положен стручен испит за 
ов а звани е. 
Потребна пракса и покажан 
успех во работењето во зва-
нието градежен ра бото-в оди-
те л. 

ГЈ. 

1. Помлад градежен 
техничар 

Соработка на проектирањето, изведување и над-
гледување на работите од помал обем. 

2. Градежен техничар Соработка на проектирањето, изведување и.над-
гледување на работите од поголем обем. 

3, Виши градежен 
техничар 

Проектирање, изведување и надгледување над 
градежните работи од помал обем и соработка 
на проектирањето, надгледувањето и изведува-
њето на градежните работи од поголем обем. 

Завршена средно - техничка 
школа или нејзе рамна струч-
на школа и положен стручен 
испит за ова звание; или по-
требна пракса во звани ето гра-
дежен цртач, градежен над-
зорник или градежен работо-
»одител, односно постар гра-

дежен работоводител, завршен 
курс со завршни испит за зва-
њ е т о помлад градежен техни-
чар. 
Потребна пракса, покажана 
стручна способност и работе-
ње со успех во званието по-
млад градежен инженер. 
Потребна пракса, покажана 
стручна способност и успешно 
работење во званието граде-
жен техничар и положен стру-
чен испит за зва,мисто виши 
градежен техничар. 

1. Помлад градежен 
инженер 

Е. 

Учество во проектирањето, изведувањето и над-
гледувањето на градежните о*бекти од помал 
обем. 

2. Градежен инженер Проектирање, изведување и надгледување на 
градежните обекти. 

Завршен технички факултет 
или нему рамна висока тех-
ничка школа и положен стру-
чен испит за званието помлад 
градежен инженер. 
Потребна пракса, покажана 
стручна способност и рабо-
тење со успех во званиете 
помлад градежен инженер. 
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јов 
Стручна спрема потребна 
за вршење на званието 

'6. Виши градежен 
инженер 

Проектирање, изведување и надгледување на 
градежната дејност од поголемо значење. 

4. Градежен советник 

5. Виши градежен 
советник 

Организирање па градежната дејност и реша-
вање на посложени проблеми од градежната 
дејност. 

Студиско проучување и практично решавање 
на најсложени побледи од областа на градеж-
ништвото. 

Потребна пракса во званието 
градежен инженер и покажана-
виша спремност за технички, 
организациони и теоретски ра-
боти. 
Потребна пракса во зданието 
виши градежен инженер и по-
кажана способност во прак-
тичното организирање на гра-
дежната дејност или во науч-
ните работи. 
Потребна пракса во зданието 
градежен советник и сестрано 
познавање на одредената гран-
ка од градежната струка дока-
жано со успеси во практич-
ното организирање на граде-
жништвото и во научното ра-
ботење од градежната област. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на сб пвуваЉбТб во „Службениот лист на Федеративна 

Народна Република Југославија", со кој ден престанува да важи наредбата за воведување ново авани е 
„градежен пазач" и за менување на востановеното авали е „градежен надзорник" во градежната. струка, 
бр. 12440 од 21 јули 1948 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/48). 

16 март I960 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Ј о с т Броз-Тито, е. р. 

Министер на градените на ФНРЈ, 
Влада Зечевич, е. р. 

211. 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Ми-

нистерот на внатрешните работи на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКАТА СТРУКА 

Член 1 
Членот 2 се менува и гласи: 
Званијата и основните работи што ги вршат службениците во званијата од криминалистичката 

струка се: 

Ред. 
бр. 3 в а и и е ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО Стручна спрема потребна 

за вршење на зданието 

1. Криминалистичко-
технички лаборант 

А. 
Вршење на сите помошни работи во врска со 
работата во криминалиетичко-техничкиот и фо-
тографскиот лабораториите и крим ин а листи чки о т 
музеј. 

Завршена основну школа. 

1. Дактилоскопски 
техничар Ш класа 

2. Дактилоско^чи 
техничар 11 класа 

Б. 
Вршење на сите работи во врска со стисните 
на прстите со цел да се утврди, идентитетот; 
вршење криминалистичко - техничка служба во 
помали организациони единици од криминали-
стичката служба 
Вршење на сите* работи во вреќа со отпадите 
на прстите со цел да се утврди идентитетот: вр-
шење криминалистичко-техничка служба во по-
мали организациони единици од криминалистич-
ката служба. 

4 класа гимназија, соодве-
тен кр им ин ал и етичко - техни ч к и 
курс и положен стручен испит. 

Претходна пракса и стечена 
поголема стручност во врше-
њето на работи на дактило-
аколсш техничар од Ш класа. 
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'3. Лактилоскопски 
техничар I класа 

ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗДАНИЕТО 

Вршење на сите работи во врска со отцепите на 
претите со цел да се утврди идентитетот; врше-
ње криминалистичко-техникча служба во помали 
организациони единици од криминалистичката 
служба. 

Стручна спрема потребна 
за вршење на зданието 

Претходна пракса и стечена 
особена стручност во врше-
њето на работите на дактмло-
скооски техничар II класа. 

1. Криминалистички 
..(оототехиичар 
Ш класа 

2. Криминалистички 
Лототехничар 
II класа 

3. Криминалистички 
фототехничар 
I класа 

В. 

Вршење на фотографските работи во врска со 
криминалистнчко-техничката служба. 

Самостојно вршење на фотографски работи во 
врска со криминалистичко-техничката служба. 

Самостојно вршење на сите работи во врска со 
фотографијата во криминалистичко - техничката 
служба. 

4 класа гимназија и положен 
стручен испит. 

Претходна пракса и покажан 
успех во званието криминали-
стички фототехничар ПЈ класа. 
Претходна пракса и стечена 
особена стручност во здание-
то криминалистички фототех-
ничар II класа. 

1. Помлад кримина-
л ист ич ко -технички 
референт 

1. К ромима л истичко-
технички референт 

3. Виши криминали-
гтичко-технички 
референт 

4. Криминиластичко-
технички инспектор 

5. Криминалистичко-
технички советник 

Г. 
Вршење т е х ни чк о -и е тражи« дејствија по напат-
ствие на местото дека е из-вршено делото; вр-
т е њ е поодделни работи за да се утврди иден-
титетот на лицето; контрола на дактилоскоп-
ските и монодпктил оак оперите формули. 

Самостојно вршење на оаботи од.помлад крими-
н ал истичи о - технички р еф гр сит. 

Вршење научно-технички истражувања од обла-
ста на криминалистичката—техника: раководење 
со поголеми сектори на работење во областа на 
крими-н а л и стич ката т ехник а. 

Решавање посложени научно-технички и други 
проблеми от областа на криминалистичко-технич-
ката служба; организирање и раководење со 
криминалистичко-техничката служба во поголе-
ми организациони единици на криминалистич-
ката служба. 

Изучување и решавање најсложени проблеми од 
криминалистичката-техничка служба: организира-
ње и раководење со криминалистичко-технич-
ката служба во организационите единици од 
криминалистичката служба со најсложена про-
блематика. 

4 класа гимназија и соодвет-
е н кр нм ин а л исти чк о - т е х и и чк и 
курс; покажано поголемо зна-
ење за основните работи на 
помлад кри мин а л ист ич к о- тех-
нички референт во зданието 
'дактилоскопоки техничап II 
класа — и стручен испит. 
Потребна пракса, и покажан у-
опех во работењето во з в а њ -
ето помлад криминалистичко-
технички референт; покажано 
проширено знаење за работи 
ОД КрИМИ:НалИСТИЧ'КО-ТеХНИЧШ-
от референт во званието дак-
тилоскопски техничар I класа 
со положен стручен испит за 
помлад кримин а ли ст и чк о -т ех -
и ички референт. 
Завршен соодветен оддел на 
Вишата школа на Мин. на в 
работи на ФНРЈ; завршен фа-
култет: на хемија, технолошка 
хемија, или правен; и претход-
на пракса во зв ани ето крими-
н а листи чк о - т ехничк и р е ф е р ент 
Претходна пракса во зданието 
в иш и примим али стичко-тех ни -
чки референт и покажана спо-
собност за организационо .и 
научно техничка природа во 
областа на кримналистичко-
техничката служба. 
Претходна пракса во зв ани е то 
к р и ми и а л и сти ч к о - т е х ни ч к и ин -
електор и покажани успеси во 
научното и организационо^ 
работење. 

1. Помлад криминали-
стички референт * 

2. Криминалистички 
референт 

Д. 
Вршење определени оперативни работи од кри-
м ин а лист ичко -нел ед-ничкат а служба. 

Самостојно вршење на оперативните работи од 
криминалистичко-иследничката служба. 

4 класа гимназија и соодветен 
криминалистички курс и поло-
жен стручен испит. 
Претходна пракса и покажа« 
успех во зѕанието помлад 
криминалистички референт. 
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га вршење на званието 

3. Виши криминали-
стички референт 

А. Криминалистички 
инспектор 

б. Криминалистички 
советник 

Вршење посложени оперативни работи од кри-
зи ин а л исти ч ко-оперативната служба; раководење 
со криминалистичката- служба од онределени 
сектори. 

Решавање посложени проблеми од криминали-
стичко-нследничката служба; организирање и ра-
ководење со криминалистичката служба во по-
големи организациони единици од криминали-
стичката служба. 

Изучување и решавање најсложени проблеми,од 
кр и,м и н а л ис т ичк о -нел еда ич ка т а служба; органи-
зирање и раководење со криминалистичката слу-
жба во организационите единици од криминали-
стичката служба со најсложена проблематика. 

Правен факултет или Виша 
школа на Мин. на в. работи 
на ФНРЈ и потребна пракса, 
како и покажан успех во зва-
нието криминалистички рефе-
рент. 

Потребна пракса во звакието 
виши криминалистички . рефе-
рент и покажана способност 
во работењето на криминали-
стичко -неле димч ката сл у ж б а. 

Претходна пракса во званието 
криминалистички инспектор и 
покажани успеси во научното 
изучување и организационо«) 
работење. 

1. Виши криминали-
стички советник 

ГЈ. 
Научно изучување или раководење со научни 
изучувања на најсложени проблеми од крими-
налистиката и сродните науки; сестрано (позна-
вање на криминалистичката теорија и практично 
раководење со највисоки организациони единици 
или со нивните гранки во криминалистичката 
служба. 

Покажана особена стручнчост 
Во зданието криминал истичко-
технички советник или звани-
ето криминалистички советник 
или практични успеси од по-
голем обем во научното и ор-
ганизационо™ работење. 

Член 2 
Членот 5 се укинува. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето 

Народна Република Југославија". 
22 март 1950 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковим, е. p. 

во „Службениот лист на Федеративна 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

212. 
Врз основа на чл. 7 од Основниот закон за др-

жавните стопански претпријатија. Владата на ФНРЈ, 
по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на 
ФНРЈ и Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ, 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД 
ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА 
НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ВО НАДЛЕ-

ЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДИТЕ НА 
НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

I. На 1 април 1950 година ке се изврши пренесу-
вање на долу споменатите претпријатија од општо-
,државно значење од надлежноста на органите на 
Владата на ФНРЈ во надлежност на органите на вла-
дите на народните републики, и тоа: 

1) Претпријатијата на Сојузната хемиска инду-
стрија: 

„Зорка" хемиска индустрија, Шабац; „Зорка" хе-
миска индустрија, Суботица; „Жупа" индустрија на 

хемиски производи, Крушевац и Дедина — се прене-
суваат под раководство на Главната дирекција на хе-
миската индустрија на Министерството на индустри-
јата на Народна Република Србија; 

„Далмација" творница карвила и цијанамида, Дуги 
Рат: „Југовинил" творница поливинил хлорид а и пре-
рагјевина, Каштел Шук ју рац — Гомилица и Творница 
шибица „Драва", Осијек — се пренесуваат под рако-
водство на Главната дирекција на хемиската индустри-
ја на Министерството на индустријата на Народна Ре-
публика Хрватска; 

Товарна кемичких изделков, Цеље и Творница 
душника, Руше — се пренесуваат под раководство на 
Главната дирекција на хемиската индустрија на Ми-
нистерството на индустријата на Народна Република 
Словенија; 

Фабрика соде, Лукавац; Фабрика шибица, Долац 
на Лашви; „Електробосна" електрохемикжа индустрија^ 
Јајце; Солана „Крека", Крека и Фабрика азотних је-
дињења, Горажде — се пренесуваат под раководство 
на Главната дирекција на хемиската и графичката ин-
дустрија на Министерството на индустријата на На-
родна Република Босна и Херцеговина; • 

2) Претпријатијата на сојузната индустрија ва 
стакло: 
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Српска фабрика стакла, Паракјин; Индустрија 
стакла, Панчево; Фабрика стакла, Арангјеловац и Фа-
брика сијалица „Тесла" Панчево — се пренесуваат 
под раководство на Главната дирекција на хемиската 
индустрија на Министерството на индустријата на На-
родна Република Србија: 

Творница електричних жаруља — Загреб и Твор-
ница стакла „Стража", Стража — се пренесуваат под 
раковдоство на Главната дирекција на хемиската инду-
стрија на Министерството на индустријата на Народна 
Република Хрватска; 

Фабрика стакла, Храстник и Фабрика стакла, Ро-
гашка Слатина — се пренесуваат под раководство на 
Главната дирекција на хемиската индустрија на Ми-
нистерството на индустријата на Народна Република 
Словенија; 

3) Претпријатијата на сојузната индустрија на 
папир: 

Фабрика хартије. Београд; Фабрика хартије, Ча-
чак и Фабрика лепенке, Умка — се пренесуваат под 
раководство на Главната дирекција на хемиската ин-
дустрија на Министерството на индустријата на' На-
родна Република Србија; 

Загребачка творница папира, Загреб и Творница 
пап;.ра, Ријека — се пренесуваат под раководство, на 
Главната дирекција на хемиската индустрија на Ми-
нистерството на индустријата _ на Народна Република 
Хрватска; 

Папир ница ин Товарна целулозе, Вевче — Гори-
чан е; Товарна папирја, картона ин лепенке, Количево; 
Товарна документних ин картних папирјев, Радече; 
„Целулоза"; Видем об Сави; Товарна лепенка, Тржич 
и Товарна папирја, лепенке ин лосовине Северне Сло-
веније, Марибор — се пренесуваат под раководство 
на Главната дирекција на хемиската индустрија на Ми-
нистерството на индустријата на Народна Република 
Словенија; 

Творница целулозе, Приједор — се пренесува под 
раководство на Главната дирекција на хемиската и 
графичката индустрија на Министерството на инду-
стријата на Народна Република Босна и Херцеговина; 

4) Претпријатијата од сојузната индустрија на 
тутун: 

Фабрика дувана Ниш: претпријатијата за обра-
ботка на тутун:Бујановац, Врање, Лесковац, Ниш, 
Крушевац, Бајина Башта, Зрењанин, Нови Сад и Пре-
шево — се пренесуваат под раководство на Главната 
дирекција на индустријата за врења и теста на Ми-
нистерството на индустријата на Народна Република 
Србија; 

Фабрика дувана, Загреб; Фабрика дувана, Задар; 
Фабрика дувана, Ровињ; претпријатијата за •обработка 
на тутун: Дубровник, Им от ски, Метковикј, и Сињ. — 
се пренесуваат под раководство на Главната дирек-
ција на прехранбената индустрија на Министерството 
за индустрија на Народна Република Хрватска; 

,Литокартон" фабрика картонаже и литографије, 
Осијек — се пренесува .под раководство на Главната 
дирекција на графичката индустрија на Министер-
ството на индустријата на Народна Република Хрват-
ска; 

Тобачна товарна, Љубљана — се пренесува под 
раководство на Главната дирекција иа прехранбената 
индустрија на Министерството на индустријата на На-
родна Република Словенија; 

Фабрика дувана, Сарајево; Фабрика дувана, 'Мо-
стар; Фабрика дувана, Бања Лука; Претпријатијата за 
обработка на тутун: Требиње, Столац, Чапљина, Љ у -
бушки, Мостар, Груде и Широки Бријег — се прене-
суваат под раководство на Главната дирекција на пре-
К'1 абената индустрија на Министерството на индустри-
јата на Народна Република Босна и Херцеговина; 

Тутунова фабрика, Скопје; Претпријатијата за 

Ѕвработеа на тутун: Скопје, Куманово, Тетово, Титов 
елес, Кавалер, Кочеле, Штип, Радовиште, Струмица, 

Прилеп и Битола — се пренесуваат под раководство 

на Главната дирекција Да републичката прехранбена) 
индустрија на Министерството на-индустријата на На-
родна Република Македонија; 

Фабрика на никотин, Скопје — се пренесува под 
раководство на Главната дирекција на републичката 
хемиска и графичка индустрија на Министерството на 
индустријата на Народна Република Македонија; 

Фабрика дувана, Титоград; претпријатијата за 
обработка На тутун: Титоград и Бар — се пренесуваат 
под раководство на Министерството на индустријата 
на Народна Република Црна Гора; 

5) Претпријатијата од сојузната прехранбена ин-
дустрија: 

Комбинат шекјера и врења „Димитрије Туцовић", 
Белград; Фабрика шекјера, Зрењанин; Фабрика шефе-
ра, Кјуприја; Фабрика шекјера „Бачка", Врбас; Фа-
брика шекјера и шпиритуса, Црвенка; Фабрика уља, 
„Домакја", Нови Врбас; Фабрика уља „2 октобар". 
Зрењанин; Индустрија шкробај Јабука; Фабрика уља. 
Обреновац и Индустрија широва, Зрењанин — се пре-
несуваат под раководство на Главната дирекција на 
индустријата за врење и тесто- на Министерството на 
индустријата на Народна Република Србија; 

Творница шекјера, Осијек? „Слало ран а", Жулања; 
Творница уља, Загреб и Фабрика шекјера, Бр анин Врх 
— се пренесуваат под раководство на Главната дирек-
ција на прехранбената индустрија на Министерството 
на индустријата на Народна Република Хрватска; 

6) Претпријатијата на сојузнато медицинско поо-
и»водство: „Пролек" фабрика лекова, Белград; „Га-
леника" фабрика фармацеутеших производа, Земун; 
и „Пастеров завод" производство иа ценила против 
беснила, Нови Сад — се пренесуваат под раководство 
на Главната дирекција на хемиската индустрија на 
Министерството на индустријата на. Народна Репу-
блика Србија; 

„Југодент" фабрика зуботехничких урегјаја и ин-
струмената, Нови Сад и „Сутјеска" фабрика ме ли-
ци нек их урегјаја и инструмената, Белград, — се пре-
несуваат под раководство на Главната дирекција Hai 
металната индустрија на Министерството »а инду-
стријата ва Народна Република Србија; 

Од фабриката за медицински у рег јаји и инстру-
менти „Сутјеска", Белград се издвојува нејзиниот 
самостојен погон во Загреб и се пренесува под ра-
ководство на Главната дирекција на металната инду-
стрија на Министерството на индустријата на Народна 
Република Хрватска; 

„Пионир" фабрика фармацеути«) — диетских про-
извода, Загреб — се пренесува под раководство на 
Главната дирекција на прехранбената индустрија на 
Министерството на индустријата на Народна Републи-
ка Хрватска; 

„Плива" Фабрика лекова, Загреб — се пренесува 
под раководство на Главната дирекција иа хемиската 
индустрија на Министерството на индустријата на На-
родна Република Хрватска; 

„Лек" фабрика лекова, Љубљана — се пренесува 
под раководство на Главната дирекција на хемиската, 
индустрија на Министерството на индустријата на На-
родна Република Словенија; 

„Алкалоид" фабрика алкалоида, Скопје — се пре-
несува под раководство на Главната дирекција на 
републичката хемиска и графичка индустрија на Ми-
нистерството на индустријата на Народна Република 
Македонија, 

7) Претпријатијата од сојузната индустрија на 
цемент: Бе очи нс кат а фабрика на цемент, Беочин и 
„Шар" фабрика цемента' Генерал Јанкович — се пре-
несуваат под раководство на Управата на индустрија 
на градежен материјал на Министерството' на инду-
стријата на Народна Република Србија; 

Далматинец индустрија цемента и цементни* про-
извода, Сплит; „Слобода" фабрика цемента, Подсу 
сед и Истарска фабрика портланд цемента, Коррмачно 
— Лаби« — се пренесуваат под раководство на Глав-
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шта дирекција на индустријата на градежниот мате-
ријал на Министерството на индустријата на Народна 
Република Хрватска; 

Цементарна, „Трбовље", Трбовље и Товарна це-
мента ин салонита „15 септембар", Анхово — се пре-
несуваат под раководство на Главната дирекција на 
индустријата на градежниот материјал на Министер-
ството на индустријата на Народна Република Сло-
венија; 

II. Претпријатијата ке се пренесат со сите основ-
ни1 и нормирани обртни средства и со фондот на ра-
ководството, со сите годишни планови и во планот 
предвидените средства поради неговото извршување, 
како и со сите права и побарувања што осе ги имаат 
на денот на предавањето. / 
• Кадровите што биле до денот на пренесувањето 
постојано запослени во претпријатијата ке останат 
и натаму во тие претпријатија. 

Досегашните административно-оперативните рако-
водители (На претпријатијата се рзадолжуваат за це-
локупниот износ на годишното планско задолжување, 
за кое што ке се задолжат новите админиетративно-
оперативни раководители на претпријатијата. 

III. Примопредавањето на претпријатијата ке се 
изврши до 15 април 1950 година комисиски, а по 
прописите од Уредбата за пренесувањето на држав-
ните стопански претпријатија од надлежноста нај еден 
во надлежност на друг; државен орган и Уредбата за 
изменувања и дополнувања на оваа уредба. 

IV. Главната дирекција за азбест со претпријати-
јата „Југ осло вене к о - а Зб е:с ти о Корлача: рудникот на 
азбест „Страгари", Стражари „Озрен" рударско-инду-
стриско претпријатие за експлоатација на азбест, Бо-
санско Петрово село и „Модра Стена" рудник и сепа-
рација на азбест, Богословац привремено се прене-
суваат под раководство на Комитетот за неметали на 
Владата на ФНРЈ, со тоа Претседателот на Комитетот 
за неметали на Владата на ФНРЈ да е должен,овие 
претпријатија до 1 јуни 1950 година да ги предаде под 
раководство на надлежните министерства односно ди-
ректни на народните републики. 

V. Се овластува Министерот на лесната инду-
стрија на ФНРЈ дека може при пренесувањето на 
претпријатијата да врши пренесувања на 'деловите 
од основните средства помегју претпријатијата на сто-
панските гранки што се опоменати во оваа наредба. 

VI. — Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
IV бр. 1865 

3 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната планска комисија и на 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер 
на лесната индустрија на ФНРЈ, 

Јосип Цази, е. р. 

213 . 
Врз оснива на чл. 7 од Уредбата за ппиналлежко-

стите на државните службеници („Службен лист на 
ЛНРЈ", бр. 83/47), по предлог од Претседателот на 
Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Е А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА 
НОВОВОВЕДЕНИТЕ ЗВАНИЛА ВО ГРАДЕЖНАТА 

СТРУКА 
1. За долу наброените звани ја што се воведени со 

Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата 

за градежната струка („Службен лист на ФНРЈ, бр. 
25/50), се определуваат основни плати во следни из-
носи: 

Динари 
помлад градежен лаборант 3.200—3.600 
градежен лаборант 3.600—4.000 
виши градежен лаборант ' 4.000—4.600 
помошен градежен нормирец 3.400—3.800 
градежен нормирец 4.000—4.500 
постар градежен нормирец 4.600—5.000 
Ново воведените званија се вклучуваат во чл. 3 

од Уредбата за лринадлежностите на државните слу-
жбеници под „5 Градежна струка" и добиваат букви В 
односно Г, а досегашните званија под „В", „Г" и „Д" 
довогјаат под Д, Рј, и Е. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Феедративна На-
родна Република Југославија", а исплатата на при-
надлежностите ке се врши почнувајќи од 1 април 
1950 година. 

IV бр. 1737 
30 март 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател 
на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

214. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за принадлежио-

стите на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ, бр. 83/47), по предлог на Претседателот на 
Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата, на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА 
НОВОВОЗЕДЕНИТЕ ЗВАНИЈА И ЗА ИЗМЕНУВАЊА-
ТА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА ПОСТОЕКЈИТЕ ЗВА« 

НИЈА ВО КРИМИНАЛИСТИЧКАТА СТРУКА 

1. — За звавијата дактилоскошски техничар III, 
II и I класа, •криминалистички фототехничар III, И и 
I класа, криминалистичко-технички инспектор, крими-
налисти ч«0'-технички советник и виши криминалистич-
ки. ,..советник што се воведени'со Уредбата за измену-
вања и дополнувања на Уредбата за криминалистич-
ката струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/50), се 
определуваат основни плати во следни износи: 
дактилоокопоки техничар III класа 3.400—3.800 
дактидо еконоќи техничар II класа 3.900—4.200 
дактнлоскопски техничар I класа 4.300—4.700 
криминалистички фототехннчар III (класа 3.400—3.800 
криминалистички фототехничар II класа 3.900—4.200 
криминалистички фото техничар I класа 4.300—4.700 
криминал истичко-технмчки инспектор — ч 6.000 
кри мина лист и ч« о - т е хн и чии советник 6.500 
виши криминалистички советник — 7.000 

2. — Се менуваат основните плати и се определу-
ваат во долу означените износи за следните звани ја: 
помлад криминалистички референт 4.200—4.500 
криминалистички референт — — 5.000 
виши криминалистички референт 5.500 
криминалистички инспектор — 6.000 

3. Основните плати за нов »воведените зданија 
од точ. 1 од оваа наредба се вклучуваат на соодвет-
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ноте места на чл. 3 точ. 21 од Уредбата за припадне« 
жностите на службеници. 

4. — Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот шет на Федеративна 

: Народна Република Југославија", а исплатата на при,-
надлежносткте ке се врши од 1 април 1950 година. 

IV бр. 1737 
30 март 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата иа ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседател 
на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

2 1 5 . 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за основањето 

и работењето на државните мајсторски работилници 
; на ликовната уметност („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
46/47), прогшсувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДРЖАВНИТЕ МАЈСТОРСКИ РАБОТИЛНИЦИ НА 
ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ И СОВЕТОТ НА МАЈСТО-

РИТЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ 
I. — Државни мајсторски работилници 

Член 1 
Државните мајсторски работилници на ликовната 

уметност се оставаат и се укинуваат со решение на 
Министерот за наука и култура на ФНРЈ. 

Основаната мајсторска работилница му се пре-
дава иа непосредно управање на одреден мајстор на 
ликовна уметност и го носи неговото име. 

Член 2 
Државната мајсторска работилница на ликовната 

уметност служи за работење на уметничко усовршу-
вање на учениците (во натамошниот текст: соработ-
ници) кои што се примени во работилницата, како и 
за уметничко работење на самиот мајстор. 

Мајсторот пропиоува правила за работењето и ре-
дот во мајеторската работилница. 

Член 3 
Мајсторот на ликовната уметност договара и 

прима изработка на уметнички дела во работилницата 
со која што управува; но е должен на работилницата 
да и ги надокнади сите расходи сторени околу под-
готвувањето и изработката на тие дела. Тој може, 
како ке најде за сходно, од наградите примени за из-
работените уметнички дела да . ги награди соработни-
ците што му помагале при изработката на тие дела. 

Член 4 
Прием на учење (во натамошниот текст; усовршу-

вање) во државна мајсторска работилница на ликов-
ната уметност се врши врз основа на пријава и на 
кандидатски стаж. 

Условите на пријавувањето ли прогонува мајсто-
рот на ликовната уметност. 

Лицата што ке се примат за кандидати се упату-
ваат на кандидатски стаж кој што трае три месеци. 
За време на овој стаж кандидатите работат под рако-
водство и напатствија на мајсторот. По завршениот 
стаж комисијата, што ја формираат мајсторот на оа-
ботилницата која што прима соработници и три мај-

стори на ликовната уметност што ги одредува Мини-
стерот аа наука и култура на ФНРЈ, ги оценува раз-
болите на кандидатите и предложува конечно изби-
рање на соработници. 

Лицата што не ке се примат за кандидати одно-
сно соработници можат повторно да се пријават за 
прием во истата мајсторска работилница во следниот 
приемен срок, а во другите мајсторски работилници 
во сроковите кога примаат соработници. 

; Член 5 
Соработниците се должни да ги изложуваат сво-

ите работи на изложбите што се организираат во сми-
сла на чл.. 4 од Уредбата за оснивање и работење на 

!' 'државните мајсторски работилници на ликовната умет-
' ност. На другите изложби тие можат да изложуваат 

само по одобрение на мајсторот. 
За време на усовршувањето соработниците не 

можат да бидат запослени нити да примаат порачки 
за изработка на уметничките дела без дозвола на 
мајсторот. 

Кандидатите за време на кандидатскиот стаж мо-
жат да примаат поткрепа а работниците за време на 
усовршувањето стипендија. 

Член 6 
Усовршувањето во сите државни мајсторски ра-

ботилници на ликовната уметност трае 4 години. 
По предлог на мајсторот, Министерот за наука и-

култура на ФНРЈ усовршувањето на поедини сора-
ботници може да го продолжи уште година дена 
(чл. 7 од уредбата). 

По истекот на времето за усовршување на сора-
ботници што покажале успех им се издава диплома. 

Член 7 
Соработниците можат да се оддалечат од усовр-

шувањето ако не покажуваат дарба и успех во ра-
ботењето или во случајот на нетрпеливост и неразби-
рање помегју мајсторите и нив, како и во случај нд 
груба повреда на правилата за работењето и редот во 
мајсторската работилница'. 

За оддалечување™ одлучува Министерот за на-
ука и култура на ФНРЈ по предлог иа мајсторот. 

Член 8 
Во цел на создавање документари галерии на 

државните мајсторски! работилници на ликовната 
уметност ке се бара секој соработник после заврше-
ното усовршување да и остави на мајсторската рабо-
тилница во која што се усовршувал по една своја 
работа. 

Член 9 
За административни работи секоја државна ма|-

сторска работилница ва ликовната уметност има по-
требен број службеници.. 

За повекје мајсторски работилници во исто место 
може да се оснива заедничка канцеларија — секре-
таријат. 

Мајсторски^ работилници и секретаријатот имаат 
свои печати со текст опрема законот за изработка па 
штембили', печати и жигови. 

И. — Совет на мајстори 
Член 10 

Советот на мајстори на ликовната уметност се со-
станува на барање од половината на неговите членови 
или по повик на Министерот за наука и култура на 
ФНРЈ. 

Со состаноците на Советот раководи претседател 
лот што се избира на секој состанок. 

Советот на мајсторите на ликовната уметност, 
покрај должностите прописани со уредбата за ос пи-
пањето и работењето на државните мајсторски ра-
ботилници на ликовната уметност, дава мнепија и 
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предлози по сите прашање што ке му ги постави Ми-
нистерството за наука и култура на ФНРЈ. 

Член 11 
Советот на мајстори на ликовната уметност доне-

сува заклучоци полноважно ако се приватни најмалку 
две третини од членовите и тоа со просто мнозин-
ство на гласови. Во случај на еднаква поделба на 
гласовите одлучува гласот на претседавај^јиот. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 4194 
20 март 1950 година 

Белград 
Министер на наука и култура на ФНРЈ, 

Родољуб Чолакович, е. р. 

216. 

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за градежната 
t гру ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/47), Комите-
тот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИ ЈАТА ОД ГРАДЕЖНАТА 
СТРУКА ВО ВРСТИ 

1. Званијата од чл. 2 од Уредбата за градежната 
Струка за службениците од оваа струка во сите орга-
низациони единици се распоредуваат: 

во прва врста 
виши градежен советник, градежен советник, и 

виши градежен инженер; 

во втора врста 
градежен инженер, виши градежен техничар, по-

стар градежен работоводител, постар градежен нор-
мирец и виши градежен лаборант; 

во трета врста 
помлад градежен инженер,градежен техничар, 

помлад градежен техничар, градежен работоводител, 
градежен норми рец, градежен лаборант, градежен над-
зорник и градежен цртач; 

во четврта врста 
помошен градежен цормирец, помлад градежен ла-

борант, помошен градежен цртач и градежен пазач. 
2. Во смисла на чл. 12 од Законот за државните 

службеници, по предлог на надлежниот член на Вла-
дата на ФНРЈ, .претседателот на комитетот односно 
комисијата на Владата на ФНРЈ и Генералниот секре-
тар не Владата на ФНРЈ може со одделно решение да 
се востановува инаков распоред на званијата од оваа 
струка за поодделни организациони единици. 

• 3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", на кој ден престану-
ваат да важат Наредбата за распоредот на званијата 
од градежната струка во врста К. бр. 2932 од 2 октом-
ври 1947 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 85/47) 
и Наредбата за распоредот во врсти на новоуведеното 
звание „градежен пазач" во градежната струка, бр. 
2422 од 29 јули 1948 година („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 67/48). 

Бр. 4000 
27 март 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

217. 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за криминали-

стичката струка („Службен лист на ФНРЈ" бр. 67/47). 
Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИ ЈАТА ОД КРИМИНАЛИ-
СТИЧКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1. Званијата од чл. 2 од Уредбата за криминали-
стичката струка за службениците од оваа струка во 
сите организациони единици се распоредуваат: 

во прва врста 
виши криминалистички советник, криминалистички 

советник, криминалистичко-технички советник, крими-
налистички инспектор, криминалистичко-технички ин*, 
електор, виши криминал етички референт и виши кри* 
миналистички-технички референт; 

во втора врста 
криминалистички .референт, криминалистичко-тех-

•»ички референт, дактилоокопски техничар I класа, кри-
миналистички фототехничар I класа; 

во трета врста 
помлад криминалистички референт, помлад крими- • 

налистичко-технички референт, дактиласконски техни-
чар II класа, дактилоскоиоки техничар III класа, кри-
миналистички фототехкичар И класа, криминалистички 
фототехничар III класа; 

во четврта врста 
криминадистичко-технички лаборант. 
2. Во смисла на чл. 12 од Законот за државните 

службеници, по предлог на надлежниот член на Вла-
дата на ФНРЈ, претседателот на комитетот односно 
комисијата на Владата на ФНРЈ и Генералниот секре-
тар на Владата на ФНРЈ може со одделно решение 
да се востановува поинаков распоред на званијата од 
оваа струка за поодделни организациони единици. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вуваењто во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", кој ден преставува да 
*$ажи Наредбата за распоредот на званијата на крими-
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налистичката струка во врски К. бр. 2932 од 2 октом-, 
ври 1947 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/47). 

Бр. 816 
27 март 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА. НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија", во бројот 4 од 1 март 1950 година објавува: 

Одлука за потврдување уредбите на Владата на 
Народна Република Македонија донесени од 26 ок-
томври 1949 година до 30 јануари 1950 година; 

Указ за изменување на Указот за оснивање Ми-
нистерство за наука и култура на Народна Република 
Македонија; 

•Указ за промена на називот на Министерството 
за локален саобраћај ; 

Указ за оснивање министерства на Владата на 
Народна Република Македонија; 

Указ за разрешување од должноста Претседате-
лот на Планската комисија на Народна Република 
Македонија; 

Указ за поставување министри на Владата на 
Народна Република Македонија; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за административно територијалната поделба на На-
родна Република Македонија; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за поделба на територијата на Народна Република 
Македонија на области; 

Уредба за димничарската служба; 
Уредба за организацијата и надлежноста на Ко-

мисијата на Државната контрола на Народна Репу-
блика Македонија; 

Уредба за организација и надлежноста на Б И Р О Т О 
за поплаки и предлози на Комисијата на државната 
контрола на Народна Република Македонија; 

Правилник за одредување земјиштата во кои што 
не смее да се пушта добиток на пасење; 

Правилник за учител ски дипломски испит; 
Напатствие за вршење работи од Службата за гра-

ђански состојби; 
Решение за оснивање Административна школа во 

Скопје; 
Решение за оснивање Средна фискултурна школа 

во Скопје; 
Решение за отворање Ниже земјоделско учили-

ште во Дебар; 
Решение за бројот на судиите-поротници во на-

родните судови; 
Решение за одредување специјален додаток на 

работниците во експлоатација на автомобилскиот са-
обраћа ј ; 

Решение за артиклите и количините на републич-
кото дополнително снабдување на мајките доилки со 
прехранбени артикли; 

Решение за дополнување на Решението за отштета 
»пот ценовник за убиена, ранета или фаната дивина; 

Решение за оснивање и работата на Друштвото 
на ветеринарните лекари и ветеринарните помошници, 
'Друштво на библиотекари, Културно уметничкото 
друштво „Цветан Димов" и Синдикалното спортско 
друштво /Охрид". 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" ,во бројот 10 од 9 март 1950 година обја-
вува: 

Закон за административно-територијалната подел-
ба на Народна Република Босна и Херцеговина; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе", 
во бројот 7 од 10 март 1950 година објавува: 

Указ за помилување на лицата осудени со извр-
шна пресуда на околиските и окружните судови; 

Наредба за отписување и преносење на ^ л и к в и -
дирани извори на средствата на државните стопански 
претпријатија од локално значење; 

Решение за формирање Биро за унапредување 
административното работење; 

Решение за одредување единствени продавци це-
ни на производителите за Пчеларски кошници тип 
„Дандаблет". 
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