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318. 
Наг ©шаву чл. 1 Закону о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, т предлог Претседава Савезне 
плинске комисије, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ 

Члан 1 
У циљу поболишања> квалитета производа, усавр-

вања подзвизд них средстава', рационалист иско-
^ћењ,а5 сацрови&а «? енергије, обезбеђења раановр-

" асортимана производа!, као и у цил>у сирово-
Е>.а( контроле квалитета производа оснива се при 

Савезној планској комисији Савезна) уиграна за уши 

гвређење производње при републицианским планским 
комисијама републиканец управе за унапређење 
производње, а при министар-ствима (комитетима) и 
дирекцијава бирои за унапређење производње. 

Члан! 2 
Управе за/-унапређење производње имају задаи 

так да {проучавају и изналазе мере за унапређење 
производње, и то: 

1) Да проучавају елементе (хемиске. физичке, 
технолошке И др.) КОЈИ одређују квинтет производа, 
иса врше категорисање производа по квалитету, као и 
ла проучавају поступке при производњу индустри-

"СрЈх и других производа и изналазе мере за побољ-
шање њиховог квалитета; 

2) да прописују основне елементе квалитета а« шо 
истреби и појединачне спецификације квалитета за 
гр5&1е производа или за поједине производе; 

3) да проучавају и изналазе мере за замену ску-
пих и дефицитних врста! сировина ј ефтинија врста-
ма мојих има у довољној мери, уз очување и побољ-
шање квалитета; 

4) да проучавају и изналазе методе што рацио-
налнијег и ши муш ј ег искоришћашња енергије, мао 
и замењивање скупих и де фи ци иних енергетских из-
вора е јефтинијим и недефициташ; 

5) да проучавају и настоје да се обезбеди што 
рјЈЗНоврснији потребни асортиман сировина, полу-
п р о в о д а и производа; 

6) да проучавају примену постојећих производ-
и м средстава, могућност њиховог усавршавање и из* 
Налажења! »ових производких средстава, као и да 
воде потребну евиденцију о постојећем производ«им 
средствима; 

7) да предлажу надлежним органима мере за уна-
пређење производње појединих предузећа односно 
појединих привредних грана и да настоје да се ре-
зултати проучавања и лабораториски« испитивања 
остваре у индустриско] производњи. 

Члан 3 
Поред задатака наведених у претходном члану 

Савезна управа' за унапређење производње има сле-
деће задатке: 

1) да организује котролу одр жрвања прописа о 
квалитету производа, да прати ред других органа 
надлежних за вршење контроле квалитета производа., 
као и да по потреби сама врши контролу; 

2) да даје обавезна упутства за рад р&пусликар-
ских управа за) унапређење производње и да коор-
динира њихов рад; 

3) да врши коор дада цију рада у л аберот ор иј у-
ш1ш|, заводима и институтом^ у "вези са задацима 
које им поверава, из »свога делокруга; 

4) да врши регистрацију проналазака (п,агената). 

Чјцѕ|Н 4 
Републиканске управе за унапређење производње 

имају исте задатке које има и Савезна управа за 
унапређење производње изузев задатака наведених 
у тач. 2 и 4 чл. 3 ове уредбе. 

Поред ових задатака рапуб ли канске управе 
имају и следеће задатке: 

1) да организују контролу квалитет свих оних 
производа за моје је прописана контрола, а који се 
производе иа територију односне народне републике 
без обзира на значај предузећа, као и да саме врше 
ову контролу; 

2) да по овлашћењу и упутствима Савезне управе 
за унапређење производње воде поступак око испи-
тивања прошотајзака (патената), техничких усаврша*-
в!ања и ношЈх метода рада. 

Републиканске управе за унапређење производ-
ње одговорне су за свој рад и Савезној управи за 
унапређење производње. 

Савезна управа« за унапређење производње може 
давати републикански^ управама за унапређење про-
изводње посебне задале у оквиру задатака наведе-
них у чл. 2 и 3 ове уредбе. 

Члан 5 
На челу Савезне односио ре пуб либанске управе 

за уваичређење производње налажи се директор, кога 
поставља претседник плавооке комисије у сагласности 
са втретседником владе. 

Члан 6 
Савезна односно републиканска управа за уна-

пређење производње одредиће односно основаће у 
појединим индустрисккм рејонима центре за контро-
лу квалитета производа. 

Ови центри имају за задатак да непосредно ор-
ганизују односно да« врше контролу квалитета про-
извода одређених предузећа као и да врше остале 
задатке које им повере* Савезна односно републи-
кана^ управе за унапређење производње. 
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Члан 7 
Бир,ои з,а унапређење жшизаодње извршавају 

задатке проучавања и изшжжења мера за упоре-
ђење производње привредне гране министарства (ко-
митета, дирекције) у којима се »алаве. 

Бирои за унапређење производње раде по упут-
е гем ма Савезне односно републикаиске угар иве за 
унгшређење производње 

Ближе прописе о роду и организацији бироа за 
унапређење производње прописује надлежни мини-
стар (претседник комитета) у сагласности са прет-
седник ом планске комисије. 

Члан 8 
Савезне и републиканец управе за унапређење 

производње могу ради остваривања својих поједи-
них задатака позивати до сарадњу научне раднике 
и истакнуте стручњаке, и са њима сарађивати путем 
дзв>ањз задатака, конференција, комисија итд. Поје-
ди ним нарочито истакнутим научним радницима и 
стручњацима управе за унапређење производње да-
ваће нз<рочите задатке као својим сталним спољним 
сарадницом. Сталне спољне сараднике именује 
претседник планске комисије у саглг)сности< са прет-
седни ком владе. 

Савезна и републиканска управе за унапређење 
производње код остваренава својих задатака сара-
ђиваће са свим »бучним установама и институтима, 
као и оа другим надлештвима и установама, којима 
ЈИ агу поверавати и извршење појединих задатака. 

Члан 9 
Савезна односно републишн.ске управе за ука>-

пређење производње м а ј у посебан предрачун при-
хода! и расхода, који улазе у саста® предрачуна при-
хода и расхода надлежне шане«е комисије . 

Поред тога у управама за унапређење производ-
ње оснивају се с т а в и фондови аз унапређење про-
изводње Блн'же прописе о оснивању фондова и о 
употреби средстава свих фондова донеће Претседник 
Савезне планске комисије у сагласности са Мини-
стром фиг-1?1нсија ФНРЈ 

Члан 10 
Ближе^ одредбе о организацији и задацима Са-

везне Оправе за унапређење производње прописаће 
Претседник Савезне планске комисије у сагласности 
са Претседникм Владе ФНРЈ, а о организацији и 
зададам,3' републиканец управе за уши ређење про-
изводње ближе одредбе прописаће претседник репу-
бли^канске планске комисије у сагласности са прет-
седргском владе народне републике 

Чл«а,н 11 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југослав^ е". 

17 маја Ш48 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и (Министар народне одбране, 

[Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, е. Р. 

Претседник Савезне планске коми сије 
и Привредног савета Влајде ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. јр. 

319. 
№ основу чаа&га 62 Основног заносна о државним 

прнвреошмм предузећима Влада ФНЃЈ ^прописује 

У Р Е Д Б У 
%0 ДАВАЊУ НАГРАДА ИЗ ФОНДОВА РУКОВОД-
СТВА ПРЕДУЗЕЋА' (ФОНД РУКОВОДСТВА) И 

ЦЕНТРАЛНИХ ФОНДОВА ПРЕДУЗЕЋА КОД 
АДМИНИСТРАТИВНО^ОПЕРАТИВНИХ РУКО-

ВОДИЛАЦА (ЦЕНТРАЛНИ ФОНД) 

Члан 1 

Средства фонда руководства служе: 
а) за посебне награде ударници^«, ное ат арима 

и рационализаторима, мао и другим на раду истак-
нутим радницима? и службеницима предузећа; 

б) за подизање стручне спреме радинка и слу-
жбеника предузећа; 

в) за изградњу ставова радника и службеника; 
(Г) за изградњу социјалних установа радника 

и службеника! (обданишта, дечјих јасли, ученичких 
домова, амбуланта, менза/ и т. сл.); и 

д) за изградњу културних установа радника и 
службеника предузећа (клубова-, библиотека, читао-
ница, биоскопа, спортских игралишта и т. сл.). 

Члан 2 
За изграде ударници«, нов ат о рима и рацнона-

лизаторима, као и другим на р!аду 'истакнутим рад-
ницима и службшицима предузећа може се употре-
бити највише ДО 50% средстава фонда' руководству 
а остатак средстава за сврхе наведене под б), в), г) 
и д) чл, 1 ове уредбе. 

Постотак сре^стз'ва за »зграде за свако преду-
зеће, у смислу предњег става, одређује крајем сваке 
пословне године или ире истека пословне године 
уколико је плач рамије извршен, администратишо-
опсратавни руководилац предузећа у сагласности са 
надлежним чланом владе, претседликом комитета од-
носно комисије и Генералним секретаром Владе. По-
стотак средстава за награде за предузећа -миратин-
ског, обласног и локалног значаја одређује извршни 
одбор народног одбора. 

Приликом одређивања ^остатка средства за •на-
граде мора се нарочито водити рачуна о томе да 
ли су у довољној мери задовољене остале потребе 
у погледу социјалних ЈИ културних установу преду-
зећа (нарочито ако су предузећа удаљена од. култур-
них центара, ако се налазе у ненжељеиим ил ст не«, 
довољно насељеним местима и сл.) као и у погледу 
подизања стручне спреме радника и службеника. 

Изузетно, претседник владе може. на образло-
жен« предлог надлежног члана рладе, претседник* 
комитета односно комисије и Генералног секретара 
Владе одобрити за поједина предузећа и већи посто-
так за награде од постотка предвиђеног у ставу I 
овог члана. 

Пре доношења решења о одређивању поготка, 
администратнвмо-опаратишк руководила је дужан 
задр аж итс? о томе мишљење синдикалне ар гани задаје 
предузећа. 

Члан 3 

Награде из средстава фонда руководства даваће 
се по правилу ударници ма, новаторима и рациона-
лизатарима. 

Награде се могу давати и осталим истакнут«®! 
радницима и службени цима КОЈИ су својим залагањем 
и способмошћу допринели извршењу или премашена 
шана, као и о и т а који су својим залагањем до-



ЈСреда, 26 мај 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 43 — Страва 531 

принели успешном остварењу појединих задатака 
предузећа*, а нарочито отима*: 

1) »К10Ј1К (су својем извшредким залагањем допри-
нели отклањању сметњи и савладив ању тешкоћа пр« 
Извршењу ШВШЕШ односно појединих шоанскик и дру-
гих задатака); 

2) који -оу сводим радом допринела правилном 
постављању одата и контроле извршења (Шлапаа; 

3) кој« су својим залагањем "омогућили завођење 
и правилно постављање норми рада и материјала; 

4) којм су својим радом предњачили и постигли 
видне резултате у »побољшању организми је, техно-
лошко^ процеса и продуктивности рада или у сма-
њењу трошкова управе и продукције, г р е е њ а и ек-
одлоашције у транспорту код предузећа, као и поди-
зање радне дисциплине код радника и службеника; 

5) кој« су својим радом и (нарочитим стручним 
залагањем и благовремени^ предузимањем потреб-
них мера допринели правилном функционисању и 
пуном искоришћено погона; 

6) који су СВОЈОМ редном брижљив ошћу у 
чувању односно исправном одржавању алата, машина 
и других средстава за производњу, грађење и екс-
ш ортаци ју у транспорту допринели .пр ши дном функ-
ционисању тих средстава и њиховом дужем искори-
Шћавању; 

7) -који су се »ровито истакли у рациоеалном 
искоришћавању материјала и сировина, електричне 
енергије и горива«, мазива и другар постројења; 

8) кој« су постигли правилно вођење евиденције 
и статистике иј осигурали благовремено д о с т а в љ а е 
потреЈбмх и исправних података адмкнистративно-
оиер|а)тивном руководству и другим установим®; 

9) који! су нарочитим старањем и залагањем о-
беабедини редовно снабдевање предузећа сировина-
ма ш другим п о т р е б а ^ за продукцију, грађење и 
експлоатацији у транспорту, као и снабдевању рад-
ног колектива; 

10) који су својим радом шии добром организа-
цијом ошитетске службе допринели о д р ж ш Љ у до-
брог здравствена нивоа код редног колектива и 
тиме допринелу и извршењу плана; 

11) којег су својим радом допринели стручном 
уздизању, правилној расподели и обезбеђењу ка-
дрова потреЈбних предузећу; 

12) који су нарочитим залагањем постигли успех 
у .правилном обављању послова рачуновод етне«е 
службе; и 

13) који су добром организацијом администра-
тивне службе и својим радом уопште омогућили 
брао и прашино функционисање послова и •повези-
вања служби у предузећу. 

Члш 4 
Из фонда руководства не мојгу се давати загра-

де директором а предузећа и њиховим заменицима 
односно помоћници ма. 

Чљт 5 

Награде из фонда руководећа дају се. таа крају 
пословне године или ио извршењу годишњег алана, 
уколико је плав извршен пре одређеног рока. 

Предње не важи у шо гл еду новатора и рациона-
лна ат ор а, којима се по правилу им-ају давати на-
граде одмах чим се њихови предложи признају и 
привате иа начин предвиђен посебним прописима 

У оправданим случајевима адмжлис трат ивно-о-
перативеи руководилац може одобрити да се поје« 
династе изграде дају и осталим истакнутим ради и-
цима и службеници^ предузећа и оре завршетка 
пословне године односно извршења плана, а наро-
чито по успешном извршењу појединих важнији« 
планских и других задатака, нарочитог истицања и 
постизања зн&ч-ајеих резу лагата у раду и пословању. 

Члан 6 
Решења о додељивању награда из фонда руко* 

водства доноси директор предузећа по претходном 
саветовању са синдикатом ОРГАНИЗАЦИЈОМ преду-
зећа. 

За награде преко 3.000 динара потребна је прет-
ходна сагласност административно-оперативног руко-
водиоца. Амо админкИстративно-оеераггивеи руководи-
лац није министарство, комитет односно комисија, >а» 
напрада прелази износ од 10.000 динара, потребна је 
претходна сагласност надлежног члана владе, прет-
седник комитета односно комисије. 

Члан 7 
Средства централног фонда употреблив аду се по 

правилу за давање Ш1гр1ада директорима предузећа 
и њиховим заменицима односно помоћјницљма. 

Средства централног фонда могу се употребите 
и за давање шгјр-ада. осталом техничком особљу пре-
дузећа и истакнутим радницима и службени ци ма, а 
у црвом реду ра|цио1л1ализ»а1тор>1:ша гл 'Шаторима, 'на-
рочито аш) су њихови изуми успешно примењени и 
код других предузећа односно установа. 

У погледу времена када се могу давати награде 
из централног фонда в)з<же одредбе чл. 5 ове уредбе. 

Члан 8 
Решење ^о додељивању награда из централног 

фонда докторима предузећа и њиховим заменицима 
односно »помоћницима доноси едминистра гивно-опе-
ративни руководилац. 

Решење о додељивању награда оставим службе-
шшима и радницима из цеи трошног фонда доноси 
такође административно-оператившЈ руководимц по 
предлогу директора предузећа и ло претходно при-
башљеаом мишљењу синдикалне организације преду-
зећа. 

Члан 9 
Награде »истакнутим раднвдша и службеници^* 

могу се у смислу ове уредбе давати и у виду покло-
на! од вредности, који би радницимЈа и службеницим-а 
осталу као трајна успомена. 

Члан 10 
Прописи ове уредбе важе у -свему и у погледу 

фондова руководства који постоје код гаЈздкпкшава. 

Чл>ан 11 
Овом уредбом не дира се у п р а т новатора и 

рационалнаатора која им припадају по ^посебним про-
писима. 

Члан 12 
Блиска упутства за примену ов.е уредбе 'Издаваће 

Претседник Привредног савета Вл!ау̂ е ФНРЈ, 

Члан 13 
Ова уредба ступа! »на снајгу даном објављив.ања у 

„Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југослвије". 

17 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

М арш ал Југо е п ав и ј е 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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320. 
На основу члана 1 Закова о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за- доношење уредаба ио питању из народна 
привреде \л ЧЛАНКА/ 62 ОСЕ о ш ог закона о државним 
привредним предузећима Влада ФНРЈ, на предлог 
Претседника Привредног сав^ В о д е ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ТАРИФИ, ТРОШКОВИМА, ФОНДУ РУКОВОД-
СТВА И ЦЕНТРАЛНОМ ФОНДУ РАДИОСТАНИЦА 

I. — Опште одредбе и тарифе 

Члан 1 
Прописи ове уредбе одао«е се ва радиостаница, 

есо је послују .го прошлима Основног закоће * др-
зкдосшм привредник предузећима. 

Члан 2 
Тарифа радио стамина (раддао>претлла1та) је једин-

ствена на делом подручју Феде радише Народне Ре-
публике Јутосл збије и исту одређује Претседник 
Комитета з*с ра лио дифузну службу Владе ФНРЈ у 
сагласности с^ Министром финансија ФНРЈ 

Пр« одређивању тарифе органимапредњег став.а 
треба е да е лио ддо воде рачуна о томе да укупни ма>-
к«ра*нс1 приходи свих радиостаница У земљи, ума-
њен« за евентуални порез и друге одби тк е који су 
•Прописани, по правилу, покрију њихове планирале 
укупне трошкове емисар 

Од .начела из предњег става може се одступити 
уколико ич тераси подизања културног нивоа најши-
рих неродан* маса или друга моменти од значка 
захтевану да се тарифа одреди по некој другој ос-
ечини. 

Уколико су планирани укупни трошкови поједине 
раност анице већи -или мањи од укупних планираних 
прихода дотичите станице, по одбитку евентуално? 
»пореза или других одбитака који су прописати, ви-
траж трошкова накнадиће се *и<з б у џ е т односно би-
нки* .тр ико да! умлатиће се у буџет органа у чмјој се 
надлежности радиостаница налази (тарифока раз-
лика). 

Члан 3 
Р.а1злии<.3' између плширдаих ш остварених -при-

хода радиосианице накнадите се из буџета Односно 
уплатити у буџет надлежног органа. 

II. — Трошкови радиостаница 

Члан 4 
Укупни трошком радиостаница састоје се из: 
1) трошком програма; 
2) трошкова погона; 
3) општих трошкова емисије. 

I. Т р о ш к о в и е м и с и ј е 
4) амортизације. 

II. У к у п н и т р о ш к о в и е м и с и ј е 
5) трошкова управе и -продаје; 
6) доприноса за рационалшацфју; 
7) доприноса т кадрове; 
8) доприноса за* фонд руководства 

ИЈ. — У к у п н и т р о ш к о в и р а д и о с т а п и ц е 
Трошкове емисије утврђује ва1дд$ж1н(и админстра-

тивко-оперативни руководилац посебно за сваку ра(-

даххтеницу на основу индашдуш&их ворматша пре-
ма плану. 

Аадортивацргју одређује Мишста(р финансија; 
ФНРЈ у сагласности са Претседаиком С в е з н е 
ске комисије, т предлог Пјретседааѕкф Комотен ф 
радиодифузни службу Владе ФНРЈ у нормиран ом 
постотку од трошкова емисије. * 

Трошкове управе и продај е, као и доприносе за 
рационализацију и кадрове норми раће Прете еда Ј|С 
Свезне планске комисије, на предлог Претседда^ 
Комитета! зе раздао дифузну службу Влдае ФНРЈ, и 
то у вида постотка од трошкова емисије. 

ЧД2|Н: 5 
Блмже прописе о елементима из којих се састоје 

укупни трошкови радиостаница прописане ПјретсЦ-
ш к Савезне швапске комисије на .предлог Претеж-
ни Комитета за' р'а ди-о. дифузну службу Влат е ФНРЈ« 

Члан 6 
Разлике између планираних и остварених трош-

кова програма, које се покажу на крају године, к^к-
кндаће се из буџета! одвоено уплатити у буџет на-
длежног органа. 

Чл1н 7 
Разлике између планираних и остварених тро-

шкова емисије, по одбитку разлике на трошковима 
програма' у смислу чл. 6 ове уредбе, тј. уштеде или 
гфемаииеш! издаци, а које се разлике покажу на 
крају обрачунско®* периода, — књижиће се као 'пла-
ном непредвиђене приход или расход. На исти начин 
к њ и ж н е се и разлика1 између нормираних и осто а -
варених трошкова у!пра!ве и продаје. 

Члан В 
Планом непредвиђене приходи из члана 7 ове 

уредбе служиће првенствено за покриће планом нѕе-
предвиђеиих расхода т истог члана, Неиредвиђени 
расколи који се не могу покрити на тај начин, обра-
чунаће се са буџетом нгаЈдле&ног орг.гш. 

Ч/,*« 9 

Од планом непредвидени* -прихода из члана 7 
ове уредбе, који су настали! снижењем планираних 
трошкова4 е,миаија» и трошкова управе и про изје, и 
по одбитку плашт недред виђен их расхода У смислу 
члана 8 ове уредбе, радине гониче мошу употребите, 
и то: 

до 50% за фонд руководства, 
до 26% рационализадију. 

док ће се б&иѓга* уплатити у буџет надлежног ор-
гана. 

Висину ПОСТОТКУ из предњег стаса одредиће 
Претседник Прдаѕредног савета- Владе ФНРЈ на нр ел-
фг Пд$тс етника Комитета з радиодифузна службу 
•Владе ФНРЈ, 

III. — Фонд руководства и централни фонд 

Члан 10 

Средства фонда руководства код радиостаница 
остварују се: 

а) из одређеног редовног доприноса у смислу 
члана 4 ове уредбе; и 

б) из дела планом непредвидениве (прихода У 
смислу члаша 9 ове уредбе. 
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№т И 
даваните фонду рум№>Ј&т& » о д а -

одређуј© еѕ у р о б о т у од ппттт&х трошко-
е м а д ј е ОДР следећем рбЈЈа^Ј^; 

Д ЈВ 

ѕ?рѕл чему т а т ; 
Д ѕ Постотак редовног доприноса за фонд ру-

П ѕ укурн^Ј лланир^да »заде пл/ата службеника 
и хонорара учесника у про граму, 

ф рЗЧУТОИл ф|21КТ0Р, 
Те — укуцаш износ планираних трошком,а еми-

сије. 
Рачунски фактор ѕа радиостдаице пр описаће 

Претседник Привредиог^садеета Владе ФНРЈ т пред-
лог Председника Комитета за радио дифузну службу 
Влада ФНРЈ, а по претходном мишљењу Централног 
одбора Једи&ствших синдиката Југо е л а м је, 

Члан 12 
Средства фонда руководства код радиостаница 

употребиће се: 
а) за посебне н а д а д е новагорима и ^адионали*-

затородма', ш о и другим на раду истакнутим радни-
цима и службеници ма редиост анице; 

б) за изградњу станова радника и службеника 
радио ст>гш!це; 

в) за изградњу социјалних установа радника и 
службеника радиостаници?; 

г) за изградив културних установа радника и 
службеника радлгостгн^це; 

д) за! подизање сгручне спреме радоска и слу-
жбеника радвостанице 

Из фонда руководства не могу се израђивати 
директори и њихови заменици односно помоћници. 

Члан 13 
Радгоста^: иц е ЧИЈИ су остварени трошкови еми-

сије, по одбитку трошкови програма, неоправдано 
већ,« од планираних, или чиј« су остварен и трошкови 
управе и продаје неоправдано већи од нормираних, 
или чији су о с т а н е ш приходи неоправдано мањи 
од шанирг&гсх, губе ла - односни обрачунски пејриод 
правдо на цео или део доприноса зз фонд руковод-
ства у »исини показане разлике. 

О старавјдалккгти већих трошкова или мањих при-
хода у смислу предњег става одлучује надлежни 
ааршда*страт1ш1©^перш*ив1*и руководилац. 

Члан 14 
Рајдиосшгице уилаћиваће Централном фонду код 

надлежног ед к и ни стр атини о - оп ерат ивеснг руководио-
ца 5%0|Д износа свога фонда руководства 

Средства, Централног фонда употребиће се за 
»атраде директора радиостаница, његових за,женика 
односио помоћника као и истакнутих службеника и 
ра додика радиостанвде 

Централним фондом управља надлежни админи-
стративно-оперзтивки р ук ово дилан. 

IV. — Завршне одредбе 

Члан 15 
Разлике к з плава 6 * 7 ове уредбе, п.) одбитку 

Износа који остају радиостаници за фонд руковод-
ства и рациошлнзацвд у смислу члана 9 стг»ч I уред-
бу м о и разлике које настају у смислу чл о ст. 1 
ове уредбе смањују односно повећавају износ тариф-
сне разлике приликом обра чун I исте сз буџетом у 
смислу члВДа 2 став 4 ове уредбе. 

Млад 16 
Бладе предасе зд спрдаођење р^е уредбе доно-

сиће Претседник Комитета за ради оди, фузну службу 
Владе ФНРЈ. 

Члан 17 
Оза уредба) ^сцуш на сшгу даном објављиван^ у 

„Службеног тегу Ф е д е р а л н е Народне Републике 
Југославија" а применувале се од 1 јануара 1948 
године. 

17 маја 1946 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Марш.ал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е о. 

321. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба, по шибањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, еа предлог Министра шумар-
ства ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА САВЕЗНЕ 
СРЕДЊЕ ШУМАРСКЕ ШКОЛЕ ЗА КРШ 

Члан 1 

Оснива се при Институту за лошумљаѕање и 
мелиорацију крша Савезна средња шумарска школа 
за крш у Сплиту. 

Савезна средња шумарска школа за крш имо 
степен средње стручне школе. 

Члан 2 
Савезна средња шумарска шкода, за крш и»а за 

задатак да у оквиру програма за средње шумарске 
школе глзгргЈђује шумарске техничаре са специјали-
зацијом за крш. 

Члан 3 
У школу се примају ученици коЈи су свршили 

седмоЈГОдишњу основну или њој равну школу са ни-
жим течајним испитом. 

Настава у школи траје четири године. 

Члан 4 

Пословима школе руководи директор кога по-
ставља Министар шумарства ФНРЈ у споразуму "са 
Претседником Комитета за. школе и (науку Владе 
ФНРЈ а у сагласности са Пре тс е динком Владе ФНРЈ. 

Члан 5 

Школа ама посебан предрачун прихода и расхо-
да који улази у саста® предрачуна прихода и расхо-
да Министарства шумарства ФНРЈ 

Директор је нар ед бо да®, а)ц за »извршење предра-
чуна. 
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Чл н 6 
Ближе одредбе о организацији и раду школе, 

као и о наставном плану и програму, прописаће Ми-
нистар шумарства ФНРЈ у споразуму оа Претсед-
нико.м Ком)итега за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Члан 7 
Министарство шумарства ФНРЈ доделиће школи 

потребне терене у области крша који ће служити 
школи за екопериментрлне радове, фери ја лиу праксу 
и свецима ли з ацрѓју. 

Члан 9 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивању. у 

„Службеном листу Федераггивне Народне Републике 
Југославвгје'. 

17 м»а'ј»а Ш48 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбројав, 

Маршал Југо славије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар шумар сива, 
др Васо Чубриловић, е р. 

стоку која није храњена ни појана 12 часова пре 
примопредаје. 

ТП. — Приплодна стока, продаваће се државним 
пољопривредним добрима, сељачким радним задру-
гама, земљорадничким задругама и приватним зем-
љорадничким газдинствима по ценама по којима је 
купљена. 

IV. — Марже отк ушних предузећа одређене за 
ЈСуповину стоке за, клање важе и за куповину при-
плодне стоке. 

V. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федер гривне Народне 
Републике Југослава е \ 

IV бр. 4166 
1*8 маја 1948 године 

Београд 
Претссд&:и»к Владе ФНРЈ 

и Министар^ народне одбране, 
Маршал Југослав«Је 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ и 
Савезне шпанске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

322. 
На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-

них производа везаној са правом <на куповину одре-
ђених миду стр неких производа по нижим јединстве-
ним ценама, на предлог Претседник Привредног са-
вета' Владе ФНРЈ Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У Б Р . VII 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 
ЗА ПРИПЛОДНУ СТОКУ 

I. — Рада обезбеђења пољопривредних газдин-
с т в а квалитетом приплодном стоком и снабдевања 
земљорадника са индустриски^ производнана купова-
ће овлашћена државна откупна .предузећа и задруге 
приплодну стоку по следећим државним (везаним) 
ценама: 

1) приплодну стоку (говеда, телад, овце, јагањце 
и свиње) по ценама одређеним за стоку за клање у 
Наредби о државним (везаним) ценама /пољопривред-
них производа („Службене* лист ФНРЈ" Број 12/48 
год.) увећаним за 30% до 50% орем,а одговарајућим 
врстама и категоријама стоке за клѕње. 

Проценат повећања цене зависи од расних, мор-
фолошкине, генетичких и других особина. 

Зл елитна »приплодна грла комисиски одабрана 
на изложбама и сајмовима повећање цене може из-
носити 0 преко 50%. 

2) З а приплодну женску телад стару најмање 3 
Внесена и прописно одгојену и одбијену од краве по 
цени од Дин. 25 до 40 за 1 кг према квалитету и пас-
мина купљеног грла 

Телад купљен? по предњем ценама морају имати, 
поред осталих услове, и најмању следећу тежину: 

а) телад сименталске пасмине кг. 100 живе мере 
б) телад пинцгавске и сиво-смеђе шемине кг 85 

живе мере 
в) телад „Буше" и остале пасмине кг 65 живе 

мере 
II. — Предње цене подразумевају се франко 

изближе сточно тржиште продавца за приплодну 

323. 
На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-

них производа везано] са правом на куповину одре-
ђених индустриских производа ,п1° нижим јединстве-
ним ценама, на предлог Претседник а Привредног са-
вета Владе ФНРЈ Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У Б Р . УШ 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 
СВИЊСКЕ МАСТИ 

1) Ради обезбеђења исхране становништва и 
снабдевања земљорадника индустриски!« производи-
ти по нижим јединственим ценама, куповаће државна 
откупна предузећа и задруге свињску маст по цени 
од динара 42. — за 1 кг. 

Ова цена важи за маст која се купује од произ-
вођача и која не садржи никаквих страних примеса. 

2) Укида се одредба тач. 1 под II став П Наредбе 
о државним (везаним) ценама пољопривредних про-
извода IV. бр. 1.185 од 10 фебруара 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр, 12/48). 

3) Ова наредба ступа на снагу даном објаснува-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репуб-
лике Југослвије" 

IV б. 4165 
18 маја 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип БРоз-Тито. с. р. 
Претседник 

Привредног -савета В наде ФНРЈ и 
Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р, 
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324. 

На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ у вези чл. 100 
ст. 2 Уредбе о спровођењу сошијашог осигурана по 
прописима Закова о е оддади ом о с и г у р н у .радинка, 
намештеника! и службеника, Влада ФНРЈ, ио- траже-
њу Централног одбора! Јединствени« синдиката Ју-
гослвије, а на предлог Министри финансија ФНРЈ, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВНОГ ФОНДА 
СЛУЖБЕ УПОСЛЕНА РАДНИКА 

1) Средства фонда службе упослена радника која 
ће се у том фонду налазити по доношењу завршних 
рачуна Јединствених синдиката Југ осла® иј е за 1947 
годину додељују се Централном одбору Јединствених 
синдиката Југославија за довршење радова започетих 
по одобрењу Савезне планске комисије у 1%7 годи-
ни на подизању радничких преноћиштарадничких 
станова, и за предвиђену изградњу објеката опште 
синдик-алног карактера. и то: с т о т к а лних домова« У 
Београду, Титограду и Скопљу, синдикалне школе 
Централног одбора Јединствени« синдиката Југосла:-
вије у Београду и административних и е таибе них 
зграда централних управа и Централног одбора Је-
динствених синдиката Југослвије. 

2) Радничке станове и радничку преноћишта чија 
је изградња започета у 1947 голини, а које ће Једин-
ствени синдикати Југослвије т средстава наведених 
у тач. 1 овог решења довршити у 1948 години, стави-
ће по завршетку ка расположење Министарству рада 
ФНРЈ 

3) Допринос који Државни завод за социјално 
осигурање наплаћује за побере до в ање рада неће од 1 
маја 1948 више дози бивати Централном одбору Је-
динствен их синдиката Југослвије. Доприносе дозиа-
чене од стране Државног завода за социјално осигу-
рање Централном одбору Јединствен их синдиката Ј у 
гославије од 1 јануара до 30 априла 1948 вратиће 
Централни одбор Државном заводу за социјално оси-
гурање, е тим да му тај Завод нешади личне и мате-
ријалне расходе извршене у том времену по служби 
упослења радника. 0 начину употребе доприноса за 
поседовање рада који ће Централни одбор вратити 
Државном заводу за социјално осигурање као и оних 
које Завод наплати после 1 маја 1948 донеће се по-
себни прописи. 

4) Ово решење ступа на снагу даном објављен* 
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репуб-
лике Југославија 

V бр 14875 
17 маѕја 1948 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Трто, с. р. 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

325. 
»На основу чл. 4 и 7 Уредбе о поштанско-теле« 

графоко-телефонској струци, а у сагласности са Ко-
митетом еа законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
0 ЛРИПРАВЛИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИТ-
ИМА И СТРУЧНИМ КУРСЕВИМА У ПОШТАНСКО-

ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКОЈ СТРУЦИ 
I. — ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

Члан 1 
За добијање звања радисте, п. т. т. манипуланта 

1 класе, млађег п. т. т. прометника и п. т. т. проме-
тника III класе, кад се ова звања стичу на основу 
школске спреме, потребно је претходно провести у 
својству приправник до две године. 

Члан 2 
Време приправничка службе има се провести у 

поштама где постоје сви видови поленске, теле-
графом и телефонске службе. 

Приправник за звање радисте мора провести при-
правничку службу на обучавању у радио-телеграф-
ско ј - м а ни пул аци ји. 

Члан 3 
За време приправничке службе приправник се 

мора упознати са свим врстама поштанских, теле-
г р а ф с к а и телефонских послова 

Приправник за звгње радисте мора се упознати 
са свима врстама радио-тереграфских послова 

Члан 4 
Непосредни старешина односно службеник кога 

он нарочито одреди дужан је да се стара око струч-
ног оспособљавања гвриправинка, да му даје сва 
потребна упутства и да води надзор над његовим ра-
дом и успехом у служби 

Члан 5 
Непосредни старешина водиће стално сваког 

приправник „Дневник рада приправиичке службе" 
у који ће хронолошки стално бележити на којем је 
одељку и од када до када приправник радио, са как-
вим успехом и какве је марливост и поуз да пости. 
Сем тога, у дневник рада бележиће се и евентуалне 
похвале, награде, залагање у служби, казне, и уопш е 
све оно што је од важности и значаја за оцену г,**-
сх^гнутог успеха у приправничкој служби. 

Члан 6 
Дневник рада води се за сваког приправник од 

дана пријема у службу па све до полагања стручног 
испита. 

Када приправник буде позван на похађање стру-
чног курса дневник рада ће се доставити управи од-
носног курса ради уношења података о практичним 
радовима за време посећивања курса, 

Уз пријаву којом се приправник пријављује за 
полагање стручног испита, непосредни старешина је 
дужан да достави и дневник рада, 

- II. — СТРУЧНИ ИСПИТИ 

а) Стручни испит приправник 

Члан 7 
Приправник стиче право на полагање стручног 

испита по навршетку године дана приправничке слу-
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жбе етим, А а проседе најмање леа месеца н'а прак-
тичном раду по завршеном стручном курсу, 

"Пријава за полагање стручног испита мора се 
поднети непосредном старешини најкасније месец 
дана пре истека одређеног рока приправничка службе. 

Члан 8 
Стручни испит приправник може се полагати 

највише три пута. Прикрадоше може по молби, по-
ново полагати стручни испит тек три месеца после 
претходног полагања. 

Старешина надлежан за постављење може, из 
оправданих разлога, продужити крајњи рок за прво 
као и за поновно полагање стручног испита највише 
шест месеци по истеку предвиђеног рока за трајање 
приправничке службе. 

Члан 9 
Приправник који је стекао право на полагање 

стручног испита обраћа се претставам непосредном 
старешина Претставку 'са дневником рада из члана 
5 овог правилника непосредни . старешина доставља 
установи код које ће се одржати полагање испита. 

Члан 10 
На стручном испиту приправника полажу се пред-

мети из општег образовања и стручни предмети. 
Програм испита за предмете из општег образо-

вања прописаће Комитет за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан И 
Стручни део испита приправник за поједина 

звања обухвата ове предмете: 

I з а з в а њ е р а д и с т е 
1) телеграфску службу; 
2) радио-телеграфску службу; 
3) радио-телеграфску манипулацију; 
4) радио-телеграфску технику; 
5) саобраћајну географију; 
6) француски језик; 
7) енглески језик. 

II з а з в а њ е п.т. т. м а н и п у л а н т а I к л а с е 

1) поштанску службу; 
2) Поштанско саобраћајну службу, 
3) телеграфску службу, 
4) телефонску службу, 
б) службу платног промета, 
6) рачуноводствену п. т. т. службу, 
7) планирање и норме, 
8) закондавство и администрацију, 
9) телеграфску манипулацију и 

10) основе т. т. технике. 

Ш з а з в а њ е м л а ђ е г п. т. т. п р о м е т н и к а 
1) поштанску службу, 
2) поштанско-саобрћајну службу, 
3) службу платног промета, 
4) рачуноводствену п. т, т. службу, 
5) телеграфску службу, 
6) телефонску службу, 
7) законодавство и администрацију. 
8) књиговодство, 
9) планирање и норме, 

ДО) т. т. технику и 
111) телеграфску манипулацију. 

IV з а з в а њ е п5т . т. п р о м е т н и к а Ш к л а с е 
1) унутрашњу поштанску службу, 
2) међународну поштанску службу, 
3) поштанско-саобраћајну службу, 
4) службу платнога промета, 
б) рачуноводствену п. т. т. службу, 
6) телграфску службу, 
7) телефонску службу, 
8) закондавство и администрацију, 
9) книговодство, 

10) планирање и норме и 
11) 1. т. технику. 

Члан 12 
Стручни испит из књиго® одете а је писмен, из 

радиотелеграфске и телефонске манипулации је прак-
тичан, а из осталих предмета усмен. 

Писмени испит из књиговодства траје највише 
четири часа. 

Члан 13 
Стручни испити приправник, по овом правилни-

ку, полажу се у дирекцијана, генердопжм дирек-
ци јана и Министарству пошта. 

Пред испитном комисијом у дирекцији полажу се 
стручни испити за звање манипуланта I класе, а могу, 
се полагати по одлуци Генералне дирекције и струч-
ни испити за звање млађег п. т. т. прометника. 

Пред испитном комисијом у Генералној дирек-
цији полажу се стручни испити за звање радисте и 
млађег п т. т. прометника, а могу се полагати по 
одлуци Министарства пошта и стручан испити за зва-
ње п. т. т. прометника III класе. 

Пред испитном комисијом у Министарству пошта 
полажу се стручни испити за звање п. т. т. промет-
ника III класе. 

Члан 14 
Старешина установе при којој се испити полажу, 

одређује испитни период три пута годишње, према 
потреби службе и осталим околностима. 

Стручни испити се полажу пред испитном коми-
сијом. која се састоји од претседник®, једног стално« 
.плама, стручног испитивача за односни предмет И 
деловође испитне комисије. 

Члан 15 

Испитну комисију именује почетком сваке го-
дине старешина установе при којој се испити по-
лажу. 

За чланове испитне комисије именују се, по пра-
вилу, службеници дирекција односно генералних ди-
рекција и Министарства пошта. 

За поједине предмете, као и за предмете општег 
образовања, ако у односној установи нема одговара-
јућег лица, могу се по потреби именовати за чланове 
комисије као испитивачи и лица из других установа 
ресора, као и службеници изван ресора Министар-
ства пошта. 

Истим решењем одређује се, на предлог персо-
налне службе, и деловођа испитне комисије из ре-
дова службеника дирекција односно генералних ди-
рекција и Министарства пошта. 

Члан 16 
Деловођа је дужан водити сву администрацију 

око пријаве и полагања стручног испита, спремати 
материјал за испите и водити записнике за време 
испита. # 

За време испита деловођа ради по упутствима 
претседника испитне комисије. 
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Члан 17 
По завршеном испитивању комисија оцењује кан-

е т а зденка ојдач-ајн (6), врло добар, (4), добар 
и с т в (2). 
Смотра се да је испит са успехом положио онај 

^ш^идат који је из свих предмета добио пролазну 

Члан 18 
Кандидат може полагати поправни испит најви-

ше из два предмета. 
Уколико кандидат покаже слаб успех из више од 

два предмета, сматра се да испит није положио. 
Исто тако сматра се да испит није положио и 

онај кандидат који је одустао од започетог полагања. 

Члан 19 
О положеном стручном испиту и показаном успе-

ху из појединих предмет издаје се кандидату све-
Ујочѓаистао. Сведочиш:тво потписује претседник и 
деловођа испитне комисије. 

Образац сведочанства прописује Министарство 
пошта. 

Члан 20 
Приправник се по положеном стручном ИСПИЈУ 

распоређује у почетно звање по Уредби о поштан-
ско-телеграфско-телефонској струци. 

II з а з в а њ е т е л е г р а ф и в е 
1) телеграфску службу, 
2) телеграфску манипулација, 
3) телеграфску технику и 
4) телеграфско-рачу но полагање. 

ГО з а з в а њ е п о м о ћ н о г п. т. т. 
м а н и п у л а н т ^ 

1) поштанску службу, 
2) телегЈ)афско-телефонску службу, 
3) саобраћајну географију и 
4) законодавство и администрацију. 

Члан 25 
Стручни испит из^телеграфске манипулант^ »> 

практичан, а из осталих предмета уснен У Ц Ј Ј 

Члан 26 

П т Ст Р С и н „ ^ С П Ѕ Е °ДРж а в аЈУ код основних 
ди™ Ц К О Ј е ћ е . п о ч е т к о м сваке године одре-
о с ™ л и Г о Г л « о с т Д и Г Ц И Ј а П Р 6 М а П 0 Т Р 6 6 И ™ б е и 

ве Ј ^ Г Т " С П И Т Н е к о м и с и Ј ѕ одређује надлежна ди-
установа кол к п П Ж к п о ^ е б а - и з редов«'службеника установа код КОЈИХ ће се испити обавити Деловоћа 
Г „ с и ј е 3 \ В Р о е б " Г а П ^ П ° УПУТСТВИМЗ 

о во г п р а вилннка П О С Л О в е " Р а ђ е н е у чл. Јб 

Члан 21 
Путовање, скопчано-са полагањем стручних и до-

пунских испита, сматра се као службено путовање 
и кандидату припада накнада по прописима о нак-
нади трошкова за службено путовање. 

Ако кандидат неоправдано одустане од полагања 
испита-пре него што испит почне, нема права на 
накнаду трошкова <з»а службено путовање. ^ 

б) Стручни испит за звање без приправничке службе 

Члан 22 
Лица која се први пут постављају у звање теле-

фоните и телеграф ист е дужна су полагати стручни 
исћит за ова звања у року од шест месеци по сту-
пању на дужност. 

Стручни испит за помоћног п. т. т. манипуланта 
може се полагати одмах по завршеном курсу, а мора 
се полагати најдаље у року од дванаест месеци од 
дана ступања на дужност. 

У оправданим случајевима, старешина надлежан 
за постављење, може овај рок продужити још за 
шест месеци. 

в) Стручни испити за добијање звања старијег 
радисте 

Члан 27 

обу хвата4 ове ^редаете^ 3 3 3 " " " " " а р и ј е г 

. 1) телеграфску службу, 
2) радио-телеграфску службу 
3) р адио-тел егр'а фоку моли пул аци ју 
4) ради о - тел егр а ф е ку технику 
о) саобраћа ју географију, 
6) француски језик и 
7) енглески језик. 

Програм* испита прописаће се посебно. 

Члан 28 
и с п и т и з Француског и енглеског језика 

Ј е
и ј ™ и Уш е н> из радио-телеграфске мандула-

оде практичан, а из осталих предмета усмен 
г ^ ј ; ™ 7 1 1 с е обављају према указаној потреби код 
Г м к о Т ^ Т ^ т е л е г р а ф а и телефона или код установе коју она одреди. 

Члан 23 

У погледу пријаве за полагање стручног испита 
за звање без приправничке службе, састава и рада 
Жи&тне комисије, програма и полагања испита, оце-
ц а ш ш и издавања! сведочанства и накнаде путних 
Трошкова, Ѕваже одговарајуће одредбе овог пра-
вилника о стручном испиту приправник. 

Члан 24 

предок 
Стручни део испита за поједина звања обухвата 

I з а з в а њ е т е л е ф о н и с т е 
1) телефонску службу, 
2) телефонску технику и 
3) телефонско-рачунополагање. 

Члан 29 • 
У погледу полагања стручног испита за звање 

старијег радисте, као и накнаде путних трошкова, 
важе одговарајуће одредбе овог правилника о струч-
ном испиту приправника. 

г) Допунски испити за виша звања 

Члан 30 
У смислу чл. 2 Уредбе о п. т. т. струци, колона 3 , . 

предвиђене допунске испите полагаће, и то: 
За звање млађег п. т. т. прометника, п. т. т. ма-

нипуланти I класе који немају потпуну средњу 
школу, 

за звање п. т. т. прометника II класе, п. т. т. про-
метници Ш м а с е са непотпуном средњом школом и 

за звање п. т. т. саветника, п. т. т. прометници 
I класе оа! потпуном средњом школом, трговачком! 
академијом или п. т. т. школом. 
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Члан 31 
На допунским испитима из претходног члана по-

лажу се стручни предмети и предмети општег обра-
зовања. 

Програм испита за предмете општег образовања 
прописаће Комитет за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 32 
За звање млађег п. т. т. прометника и п. т. т. 

прометника II класе, од стручних предмета, пола-
жу се: 

I з а з в а њ е м л а ђ е г п. т. т. п р о м е т н и к а 
1) поштанска служба, 
2) пошганско-саобраћајна служба, 
3) рачуноводствена п. т. т. служба, 
4) служба платног промета, 
5) телеграфска, служба, 
6) телефонска служба, 
7) Законодавство и администрација, 
8) книговодство, 
9) планирање и пораде, 

10) т. т. планирање и норме, 
11) телеграфска манипулација. 

II з а п г. т. п р о м е т н и к е II к л а с е 
1) унутрашња поштанска служба, 
2) меѓународна поштанска служба, 
3) служба платног промета, 
4).поштанско саобраћајна служба, 
5) рачуноводствена п. т. т. служба, 
6) телеграфска служба, 
7) телефонска служба, 
8) планирање и норме, 
9) книговодство и 

10) законодавство и администрација. 

Члан 33 

Допунски исппт мз књиговодства је писмен, ,из 
телеграфа^ манипулације практичан, а из осталих 
предмета усмен. 

Члан 34 

За звање п. т. т. саветника Полаже се допунски 
испи* писмено и усмено. 

Писмени задатак даје се кандидату три месеца 
пре полагања стручног испита. 

Као тема за израду писменог задатка може се 
дати обрада извесног проблема из п. т. т. службе. 

Израђени писмени задатак кандидат достављала 
преглед и оцену испитној комисији петнаест дана пре 

; полагања усменог ис/шта. 
Писмени рад прегледају сви чланови испитне ко-

мисије и оцењују да ли је исти задовољавајући, како 
у погледу опште тако и у погледу стручне спреме. 

Ако комисија већином гласова реши да писмени 
рад није задовољавајућа кандидат се неће пустити 
на полагање усменог испита и сматра се да испит 
није положио. 

Члан 35 
На усменом испиту за звање п. т. т. саветника, 

кандидат најпре реферише о обрађеном проблему, а 
потом одговара на постављена питања у вези са обра-
ђеним материјалом из писменог задатка и на писмена 
и усмена питања која треба да обухвате познавање 
(материје из целокупне п. т. т. службе. 

Члан 36 
Допунски испит за звање млађег п. т. т. промет-

ника полаже се код генералних дирекција, а за зва-
ње п. т. т. прометника II класе и п. т. т. саветника! 
код Министарства пошта. 

Члан 37 
Испитна комисија за допунски испит код дирек-

ција састоји се од три члана, а код Министарства од 
пет чланова и деловође Најстарији члан комисије 
је уједно и претседник комисије. 

Испитну комисију именује почетком сваке године 
Генерални директор односно Министар пошта. 

За чланове испитне комисије именују се редовно 
службеници дирекције односно Министарства пошта. 
За чланове испитне комисије могу се по потреби 
именовати и службеници изван ресора Министарства 
пошта. 

Члан 38 
У погледу поступка око пријаве за испит, оце-

њивања и из7*авања свезочанства код допунских испи-
та, имају се применити одговарајуће одредбе овог 
правилника о стручним испитима приправника. 

III. — СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

а) Врсте курсева и њихов рад 

Члан 39 
За стицање стручне спреме потребне за обављање 

послова предвиђених у звањима по Уредби о по-
штаиско-телегрзфско-телефонској струци постоје 
стручни курсеви нижег и средњег ранга, и то: 

1) н и ж е г р а н г а 
за звање телефоније — курс за телефонисту, 
за звлње телеграфисте — курс за телеграфист, 
$а звање радисте — курс за радисту 
ва звање помоћног п. т. т. манипулзнта — курс 

за помоћног п. т. т. манипуланта, и 
за звање п. т. т. манипуланта I класе — курс за 

п. т. т. манипуланта; 

2) с р е д њ е г р а н г а 

за звање млађег п. т. т. прометника — курс за 
п. т. т. прометника. 

Члан 40 

На курс т е л е ф о н и ј е примају се путем конкурса 
кандидати КОЈИ имлју најмање четири разреда 
основне школе и седамнаест година старости. 

Курс за телефонисте траје три месеца. 
Слушаоци који су са успехом завршили курс за 

телефоније , уколико испуњавају опште услове за 
пријем у државну службу, могу бити постављени у 
звање телефоније . 

Члан 41 

На курс за телеграфите примају се путем кон-
курса кандидати који имају најмање нижи течајни 
испит и седамнаест година старости. 

Курс за телеграфиве траје шест месеци и дели 
се на два тромесечја. 

Слушаоци који су са успехом завршили курс за^ 
телеграфисте, уколико испуњавају опште услове 
приђем у државну службу, могу бити поставЛзени уд-
евање телеграфиве. 
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Члан 42 
На курс за радисте примају се путем конкурсна 

^авдидати кој« имају најмање нижи течајни испит 
и седамнаест година старости. 

Курс за радисте траје десет месеци и дели се 
на дуа семестра«. 

Слушаоци који су завршили курс за радисте, могу 
бит** постављени за приправник у звање радисте. 

Члан 43 
На курс за помоћне п. т. т. манипуланте пози* 

взју се помоћни п. т. т. манипулант^ који су на 
претходној пракси у служби провели најмање три 
месеца. Курс траје три месец! 

Помоћни п. т. т. манипулант« морају биш по* 
ца курс пре навршетка шест месеци практич-

ног рада. 
г 

Члан 44 
На курс за п. т. т. мааипуланте могу се позвати 

приправници за звање п. т. т. мамипуланта I класе, 
одмах по постављењу. Приправници морају бити по-
звани на курс пре навршетка дванаест месеци прак-
тичног рада. 

Курс за п, т. т. манипулации граје осам месеци 
и дели се на два четворомесечја. 

На курс за п. т. т. манипуланте I класе могу бити 
позвани и п. т. т. манипулант II класе. 

Члан 45 
На курс за п. т. т. прометнике позивају се при-

правници за звање млађег п. т. т. прометника. При« 
правници морају бити позвани на курс пре навршетка 
дванаест месеци практичног рада. 

На п. т. т. прометни курс могу бити примљени 
и приправници за звање п. т. т. прометника III класе, 
као и п. т. т. манипулант I класе за које је предви-
ђено полагање допунског испита за звање млађег п, 
т. прометника. 

Курс за п. т. г. прометнике траје десет месеци и 
дели се на два семестра. 

б) Наставни програм 

Члан 46 
Настава на курсу има да буде тако подешена да 

се слушаоци кроз теориску и практичну обуку оспо-
собе за обављање послова односног звања. 

Члан 47 
Практични радови у поштама и т. т. установама, 

за време трајања курса, саставни су део наставног 
процеса и имају ѕа циљ да слушаоце упознају са 
свим видовима послова за односно ѕвање, као и да 
употпуне стечено теориско знање. 

Практични радови изводе се паралелно са тео« 
руском наставом у групама са највише десет слу« 
талаца, а износе најмање V* од укупног броја ча-
сова на курсу. 

Практични радови се изводе на појединим одељ-
цима», тако да се не омета текући рад односне уста-
нове. За време курса т сваког слушаоца води се 
дневник рада из чл 5 и в овог правилника. 

Члан 48 
Наставни план н програм за стручне предмете на 

свим курсевима, по евом правилнику, прописује Ми-
нистарство пошта. 

Наставни план и програм за предмете општег 
образовна прописаће Комитет за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

в) Оцењивање и испитна комисија 

Члан 49 
Наставници су дужни да се држе наставног про-

грама и да у току курса што чешће пропитују и оде-
љују слушаоце, као и да у одређеном времену за-
врше програм. О показаном успеху и марљивости 
слушалаца подносе извештаје наставнички већу које 
се састаје најмање једанпут месечно. По завршетку 
тромесечја, четворомесечја, односно семестра, оцене 
се своде и саопштавају слушаоцима. 

Члан 50 
О току предавања води се дневник у који на-

ставници уносе белешке о пређеном градиву за време 
одржаног часа. 

Распоред теориоких часова сачињава управник 
у договору са настави,ичким већем. 

Члан 51 
Успех слушалаца оцењује се оценама одличан (5), 

врло добар (4), добар (3) и слаб (2). 
Владање слушалаца оцењује се оценама примерно 

(5), врло добро (4), добро (3) и лоше (2) 

Члан 52 
На крају курса ученици полажу завршни испит 

из свих предмета. Завршни испити су усмени а могу 
бити и писмени. 

Завршни испит се полаже пред испитном коми* 
сијом коју сачињавају изасланик Министра пошта 
односно веће организационе јединице, предметни на 
ставише и један члан наставничког већа. 

Изасланик је претседник испитне комисије. 

Члан 53 
Из којих ће се предмета полагати писмени испит, 

решава- наставничко веће на крају курса. 
Писмени задатак треба да буде подешен према 

природи послова звања за које се слушалац спрема 
и да према потреби обухвати материју и из друге 
групе предмета, који су се пребивали на односном 
курсу. 

За израду писменог задатка кандидати имају нај-
више четири часа времена. При изради писмених за-
датака кандидати се могу служити само оним помоћ 
ним средствима које им испитна комисија одобри 
или стави на расположење. Ако слушалац на пиеме 
ном задатку не покаже најмање добар успех неће 
се пустити на полагање усменог испита и сматра се 
да испит није положио 

Одлука о успеху писменог испита саопштава се 
пре почетка усменог испита * 

Члан 54 
Слушалац, моји на завршном испиту добије слабу 

оцену из највише два предмета, полаже поправни 
испит у року од једног до два месеца. 

Слушалац, који на завршном испиту добије слабу 
оцену из три или више предмета, као и слушалац, 
који на поправном испиту добије такву оцену само 
из једног предмета, сматра се да курс није завршио 

Члан 55 
О похађању курса и завршном испиту издаје се 

слушаоцу сведочанство. 
Образац сведочанства прописује Министарство 

тешта. У сведочанству означити за које ј»е звање 
слушал!ац стручно оспособљен курсем. 
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г) Време и место одржавања курса 
Члан 56 

Настава ш курсевима, по правилу, почиње првог 
септембра. 

Одлуку о отварању курсева који се одржавају 
у генералним дирекцијама и Министарству, доноси 
Министар пошта. О курсевима који се одржавају при 
другим поштамско-телеграфско-телефонским устано-
вама доносе одлуке о -њиховом отварању надлежне 
дирекције. 

Члан 57 
Курсеви И)3 чл. 40, 41 и 42 овога правилника одр-

жавају се, кад се укаже потреба, код дирекције те-
леграфа, а по одобрењу Генералне директне теле-
графа и телефона односно Министарства пошта могу 
се одржавати и код основних јединица телеграфско-
телефонске службе. 

Курсеви из с:л. 43 овог правилника одржавају се 
код основне јединице поштанске службе. Остали кур-
севи одржавају се при дирекцијама пошта или код 
Генералне дирекције пошта односно Министарства 
пошта. 

Члан 58 
Број слушалаца на сваком курсу може да буде 

најмање петнаест. Ако курс има пише од тридесет и 
чпе1 слушалаца онда се дели на потребан број оде-
љена Колико ће се слушалаца примити из појединих 
поштанско-телеграфско-телефоиских установа одре-
ђује се одлуком о отварању курса. 

д) Трошкови курсева, надзор' и евиденција 
Члан 59 

Трошкове курсева сноси поштанско-телеграфско-
телефонска установа код које се одржавају. Уколико 
»а курсу има слушалаца из других установа, сраз-
меран део трошкова, према броју слушалаца, сноси 
односна установа. 

Члан 60 
Целокупним радом курса руководи управник. Он 

је дужан да се стара о правилном .извођењу настав-
ног плана и програма, да врши контролу над .радом 
наставника и васпитањем ученика. 

Управнику помаже секретар курса КОЈИ га у отсу-
ству и замењује. По свима питањима- која се односе 
на рад курса наставници ће се непосредно обраћати 
управнику. 

Управник, секретар и наставници курса сачиња-
вају наставничко веће. 

Управника., секретара и наставнике курса одре-
ђује дирекција односно Министарство пошта-. 

Члан 61 
Непосредни надзор над радом курсева врши, 

преко персоналне службе, надлежна дирекција одно-
сно Генерална дирекција и Министарство пошта 

Министарство пошта израђује оквирне планове 
за образовање курсева, које Генералне дирекције и 
дирекције детаљно разрађују по врстама и по месту 
одржавања стручних курсева. 

е) Повремни течајеви за усавршавање службеника 
Члан 62 

У циљу стручног усавршавани жнвжалско-теле-
графско-телефоиских .кадрова за .обављање послова 
њиховог звања и сведајализације за поједине врсте 
послова тога звања, постоје течајеви за стручно уса-

вршавање (книговодствени, амбуланодреки и др.) и 
д<№иони течајеви. 

Члан 63 
Течајеви за стручно усавршавање службеника и 

долнени течајеви су повремени и одржавају се према 
указаној потреби. 

Одлуку о отварању, почетку течаја, броју слу-
шалаца, месту где ће се одржати течај као и о томе 
ко ће бити позван на течај доносе односне дирекције. 

Члан 64 
Течајеви за стручно усавршавање службеника и 

дописни течајеви раде по упутствима и наставним 
плановима и програмима које .прописује (Министар-
ство пошта. Овим упутствима имају се прописати 
ближе одредбе о организацији издржавања односних 
течајева. 

IV. — ПРЕЛАЗ ИЗ ДРУГЕ СТРУКЕ У П. Т. Т. 
СТРУКУ 

а) За припрјвнике 

Члан 65 
При прелазу из друге струке у поштанско-теле-

графско-телефонску струку потребно је да приправ-
ник има стручну односно школску спрему прописану 
за и ош т ап еко -а ел г гр а ф еко -теле е!) о и ек у струку и да 
на козју одређеног рока положи стручни испит. 

Приправник се може признати раније проведена 
пршшгвничка служба, а дужина стажа у том случају 
одређује се према сродности послова раније и по-
штанско-телеграфско-телефонске струке, као и према 
степену спремности приправник за полагање испита 
етим, да. утрина- приправничка служба не може бити 
краћа од две трећине приправничке службе у по-
штапско-телеграфско-телефонској струци. 

Приправник неће по извршеном прелазу пола-
гати оне предмете које је положио на ранијем струч-
ном испиту. 

Члан 66 
Приправни^, који је стручни испит положио пре 

престанка службе, признаће се положени испит при-
ликом враћања у службу ако прекид није био дужи 
од три године. 

Члан 67 
Приправник друге струке, који прелази у по-, 

штанско-телеграфско-телефонску струку, дужан је' 
за време приправиичког стална у поштанско-теле-
графоко-телефосгскоЈ струци да ноката и заврши 
предвиђени поштанско-телеграфско-телефонски курс 
за1 зв-ање за које се спрема. 

б) За службенике 

Члан 68 
Прелаз из друге струке у поштанско-телеграфско-

телефонску струку допушта се ако службеник који 
прелази има стручну спрему предвиђену за одгова-
рајуће звање поштанско-телеграфско-телефонске 
струке и да, на крају одређеног рока', положи струч-
ни испит. Рок за полагање овог испита не може бити 
кр®ћм бск три месеца ни дужи од годину дана. 

Службеник неће у поштанско-телеграфско-теле-
'фонској струци полагати оне предмете које је поло-
жио у ранијој струци. 

Ат ири прелазу из друге струке у доштанско-
телеграфско-телефонску струку службеник /Добије 
неко више звање за које није прописан стручни испит, 
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полагале "Отручш испит превиђан вл почетно звање 
из одр«>еа& ѓрум звања. 

Члан 69 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

лодатзнско-телеграфоко-телефонску струку неће по* 
лагати службеници који долазе за руководе службе-
нике, као ни службеници који прелазе ради нарочите 
способности и потребе службе. 

Исто тако, од стажа и полагања испита, могу се 
9Рлободити службеници који по оцени стручне коми-
сије имају доказану спрему и праксу за вршење по-
слова одређеног звања. 

V. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 70 
Преведени приправници морају полагати стручни 

испит према одредбама овог правилника. 
Ако је прзгоравнику истекао рок приправничке 

службе, или је до истека тога рока остало недовољно 
времена за припремање стручног испита, продужиће 
се у том случају приправничка служба ради пола-
гања стручног испита за онолико времена! колико је 
потребно за припремање испита, али највише за шест 
месеци. 

Члан 71 
Затечени приправници за звање поштанско-теле-

графско-телефонског манниздшт и млађег поштен-
ско-телеграфско-телефонског прометника изузетно ће 
моћи до конца 1948 године да полажу стручни испит 
и без похађања курса који је предвиђен по Уредби 
о поштанско-телегра#фско-телефонској струци за одно-
сно звање: 

Члан 72 
Службени* који није положио стручни испит или* 

испит који је положио* не одговара испиту п р о т -
еином за4 зваи&е на које је преведен, дужан је стручни 
испит односно допуну овог испита положити у року 
од једне године од ступања на снагу овог правила 
ника. 

Члан 73 
По оцени стручне комисије, од полагања струч-

ног испита из претходног члана, могу се ослободити 
руководни службеници, као и службеници који имају 
потребну стручну праксу и способност за вршење 
послова одређеног звања односно функције, 

Члан 74 
Постојећи стручни курсеви имају се саобразити 

одредбама о стручним курсевима. из овог правил-
ника. 

Члан 76 
У сваком конкретном случају стручна комисија 

ће реигати ш м е стручмомистггу изовог правилника 
одговара раније положени* испит, 

Члан 76 
Овај правилник ступа ца снагу даном објављи-

раѕша у ^Службеном листу, ФедерЈатишб Народне 
Републике Југослвије" 

Бр. 511 
15 априла 1948 године 

Београда 
Министар пошта, 

др. Заим Шарац, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

326. 
На основу чл. 4 и 8 Основне уредбе о пољопри-

вредној струци, а у сагласности са Комитетом за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-

ТИМА И КУРСЕВИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ 

I. — ПРИПРАВНИЧКА СЛУЖБА 

Члан 1 
Циљ гарнир авничке службе је да приправници 

пољопривредне^ струке стекну потребну стручну 
праксу и да прошире овоје стручно знт<ње. 

Члан 2 
Пр и м е н и ч к а служба посто ји за зв ање млађег 

агронома, и млађег пољопривредног техничара и гра-
је две године. У овом року приправници су дужни 
Да положе стручни испит. 

Ако. приправник у предњем року не положи етру-
чии нешет, старешина надлежан за постављаше може* 
на основу предлога старешине организационе једини-
це, продужити при правничку службу за пода година 

У случају дуготрајне болести, службе у чојана 
И сличне може. се приправничка служба лривравиику 
продужити за шест месеци. 

Члан 3 
Приправници за звање млађег агронома проводе 

приправнички стаж у једној од следећих група по-
љопривредне струке: 

1) генетика и оплеменување биља; 
2) семенарство; 
3) ратарство-; 
4) градинарство; 
5) воћарство; 
6) виноградарство и екологије; 
7) јужне културе; 
8) млекарство и планинског газдовања; 
9) заштита биља; 

10 педологиј'а и агрохемије; 
11) сточарство крупне стоке; 
12) сточарство ситне стоке;. 
13) рибогојство; и 
14) опште пољопривреде. 

Члан 4 
Приправнички стаж из појединих група проводи 

се: 
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1) група генетике и ошпемењивања биља у науч-
»о-истраживачкоЈ установи за производњу и опле-
менување биља 20 месеци; 

2) група семенарства 20 месеци, и то: у лабора-
торији за семенску контролу 12 месеци, на државном 
пољопривредом добру у организацији семенске про-
изводње и контроле 4 месеца, у семенском преду-
зећу у организацији семенске производње и службе 
4 месеца ^ 

За време апробација усева и расада приправни-
ци ће бити додељени сваке године на рад комисија-
ма за апробацију усева и расада. 

3) група ратарства 20 месеци, и то: у научно-
истраживачкој установи за производњу и оил сме-
њивање биља 8 месеци и на задружном или држав-
ном пољопривредном добру са претежно ратарском 
производњом 12 месеци; 

4) група градинарова у научно-истраживачкој 
установи 'за оплеменување градинарских култура 
или на ДРЖАВНИМ ИЛИ задружном пољопривредном 
добру, на коме се врши производња семенске робе 
гр-адинарског биља и семенског кромпира 20 месеци; 

5) група во-ћарства у заводу или школи где се 
врши ошгемењивање воћа 20 месеци; 

6) група еиноградарства и биологије 20 месеци, 
и то: у заводу или школи за оплеменување лозе 8 
месени и у еколошком заводу или станици 12 месеца, 

7) група Јужних култура у заводу или станици 
за производњу и оплеменување јужних култура 20 
месеци; 

8) група млекарства и планинског газдовања 20 
месеци, и то: у заводу или станици за млекарство 12 
месеца и у државном или задружном планинском га-
здинству са производњом млека и млечних продука-
та 8 ме седа; 

9) група заштите биља у заводу за заштиту биља 

20. месеци; 
10) група педологије и агрохемиуе 20 месеци, и 

то: у агрохемиском заводу или станици 8 месеци и 
у педолошком заводу 12 месеци; 

11) група сточарства крупне стоке 20 месеци, и 
то: у заводу за живиногојство 8 месеци и у ергели 
или говедарској или свињогојској фарми 12 месеци; 

12) група сточарства ситне стоке 20 месеци, и тој 
у заводу за живин огој ство 8 месеци и у овчарској 
или кунићарској или живинарској фарми са произ-
водњом пчела или свилене бубе ,12 месеци; 

13) група рибогојства 20 месеци, и то: у заводу 
за примењену зоологију или рибарство 8 месеци и У 
државној или задружној рибогојској установи или 
предузећу 12 месеци; и 

14) група опште пољопривреде 20 месеци, и то: у 
заводу за пољопривредну економику 8 месеци и У 
пракси планирања, пољопривредног књиговодства, 
таксације, евиденције и статистике у државном или 
задружном пољопривредом добру или установи 12 
месеци. 

Члан 5 
Приправници за звање млађег пољопривредног 

техничара прЈводе приправнички стаж у једној од 
следећих група: 

1) ратарство; 
2) се месарство; 
3} градинарство; 
4) воћарство; 
5) виноградарство д винарство; 
6) млекарство и планинског газдовања; 
7) сточарство; и 
8) општа пољопривреда. 

Члаа 6 
Приправнички сѓаж из појединих гјрупа, споме-

нутих у чл. 5 овог правилнику проводи се: 

1) група ратарства на државном или задружном 
пољопривредном добру са претежно радарском про-
и з в о д н а 20 месеци; 

2) група семенарства: у лабораторији за семен-
ску контролу 6 месеци, на државном пољо пр »вред-
ном добру са семенском производна ом 8 месеци а у 
семенском предузећу^ месеци. За време апробације 
усева да расада приправници ће бити додељени сваке 
године на рад комисијама за апробацију усева и 
расада; 

3) група гредикарства: на државном или задру-
жном пољопривредног добру за производњу семен-
ске робе градинарских култура 20 месеци; 

4) група воћарства: на државном или задружном 
пољопривредног добру са воћарском производњом 
20 месеци; 

5) група виноградарства и еинарства: на држав-
ном или задружном пољопривредног добру са вино-
градарском производњом 12 месеци и у државном 
или задружном подруму 8 месеци; 

6) група млекарства и планинског газдовања: на« 
државном или задружном планинском газдинству са 
млекарском производњом 20 месеци; 

7) група сточарства: на државном или задруж-
ном пољопривредним добру са сточарском производ-
њом 20 месеци; и ' 

8) група опште пољопривреде: на државном или 
задружном пољопривреди ом добру или установи у 
пракси пољопривредног планирања, евиденције, ста-
тистике и књиговодства 20 месеци. 

Члан 7 
Старешина надлежан за постављење, стараће се 

да приправници, време одређено у чл. 4 и 6 овога 
правилника, проведу у одређеним установама и пре-
дузећима 

Члан 8 
За време трајања приправничке службе приправ-

ник је дужан да се упозна са свима пословима из 
оне групе пољопривредне струке из које ће пола-
гати стручни испит. 

Старешина организационе јединице, у којој је 
приправник на раду, дужан је да води евиденцију и 
контролу о његовом раду и да прати ток његовог 
упознавања са пословима*. У том циљу водиће при-
правник дневник рада, у који ће уно оити врсту по-
слова које обавља, а старешино ће У та1ј дишник 
т концу сваког месец а уносити своје белешке и за-
пажања о приор 21ВНИ1ШВ1ИМ стручним опшобностима 

Код већих организациони* јединица старешина 
организационе јединице може ове послове пренети 
на једног од старијих стручњака. 

11. — СТРУЧНИ ИСПИТИ 

Члан 9 
Стручни испити су : ' 

а) за приправник; 
б) зл добијање вишег звања; 
в) за прелаз,из групе у групу пољопривредне 

струке; еи 
г) за прелаз ив струке У струку. 

Члан 10 
Стручни »опити полажу се пред комисијом у 

Министарству пољопривреде ФНРЈ. 
Министарство пољопривреде ФНРЈ почетком ова-

ке године одређује две испитне комисије: једну ЗА 
звање млађег агронома и више од шега, а другу за 
звање млшђег пољопривредног техничара и виша од 
ш е т . 
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Члан 11 
Испитну комисију са!чшња©а*ју претседник и чла-

нови испитивачи. 
Претседник и овек еш члану испитивачу одређује 

се по је даи заменик. 
Претседник испитне комисије именује се иа ре-

дова службеника Министарства пољопривреде ФНРЈ. 
Чланови испитивачи?, за звање млађег агронома, 

могу бити стручњаци еа пољопривредног факултета, 
пољопривредне високе школе, пољопривредних на-
УЧНИХ установа »ИЈ Млинска р ств а пољопривреде ФНРЈ. 

Чланови испитивачи, за звање млађег пољоприв-
редног техничара, могу бити професори и наставни-
ца средњих пољопривредних школа и сви пољопри-
вредни стручњаци са факултетска спремом. 

Чланови испитивачи из главних предмета, морају 
бити стручњаци из групе сиз које се испит полаже. 

Члан 12 
Дужност деловођа испише комисије врши један 

службеник, кога одреди руководилац кадровске слу-
жбе Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Деловођа води записник о раду испитне коми-
сије и свршава све административне (послове, који 
су у веап! са испитом без права учешћа у испити-
вању. Архиву испитних комисији води кадровска 
служба! Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 13 
' Кандидати, када путују ва полагање подата из-

"ван места службовања, имају право на дневнице и 
накнаду путних трошкова по прописима за службена 
путовања на терет државне касе. 

Кандидатима, за приправнички1 стручни испит и 
за испит за добијање вишег зв ања, може се за /прво 
полагање копита одобрити 10—30 дана плаћ еш г 
отсуства. 

Члан 14 
Кандидат подносе? молбу за »полагање стручног 

испита ИСПИТНОЈ комисији преко старешине органи-
зационе јединице на месец дана пре испитног рока. 
Податке о положеном завршном испиту на пољопри-
вредним факултету или високој пољопривредној 
школи односно средњој пољопривредној школи, ре-
шење о постављењу и оверени дневник рада за при-
правнике доставља старешино организационе 'једи-
нице заједно са молбом испитној комисији. 

Члан 15 
Дан и време испита одређује руководилац ка-

дровске службе у споразуму са претседкеком испит-
не комисије и о томе обавештава писменим путем 
чланове испитиваче и кандидате преко њихових над-
лештава најмање десет дана пре испита 

Ако је неки од испитивача спречен да присуству-
је испитима, дужан је да о томе одмах »извести ру-
ководиоца кадровске .службе. 

Члан 16 
Оцењивање кандидата врши испитна комисија« 

већином гласова У случају Једнаког броја гласова 
одлучује глас претседник Оцене су: одличан, врло 
добар и добар, у случају ако Је кандидат задовољио, 
а сла»б ако кандидат није испит положио. Оцене се 
добијају на тај начин, што се оцене писменог, усме-
ног и практичног испита сабирају и поделе са три. 

Испитна комисија издаје сведока нс тво о поло-
женом стручном испиту на формулару, који про-
ш л е Министарко пољопривреде ФНРЈ. 

Резултат нешта уноси се у службенички лист 
службеника. 

А. Стручни испит за приправник 

Члан 17 
Од полагања стручног испита за приправник 

ослобођавају се: 
а) службеници проев ети о -научи е струке (про-

фесори, доценти и асистенти универзитета, високих 
пољопривредних школа и научно-истраживачких 
установа и професори средњих пољопивредних шко-
ла) и службеници струке планирања у једној од 
пољопривредних група, са свршеним пољопривред-
ним факултетом или високом пољопривредном шко-
лом и са положеним стручним испитом; 

б) службеници просветно-научне струке са 
свршеном средњом пољопривреди ом школом на 
служби код средњих и нижих пољопривредних шко-
ла као наставници и учитељи и службеници струке 
планирања из једне од пољопривредних група, са 
свршеном средњом пољопривредном школом и са 
положеним стручним испитом; и 

в) лица која први пут ступају у д:з,кавну слу-
жбу пољопривредне струке, која су познгга као по-
љопривредни научни сарадници или лг" зи пољо-
привредни практика ои. 

Постављење лица без полагања стручног испита 
вршиће се на основу образложеног мишљења ис-
питне комисије. N 

Члан 18 
Приправници пољопривредне струке стичу право 

на полагање стручног испита после 20 месеци при-
правничке службе. 

Ако приправник раније савлада материјал своје 
групе може'му се, по оцени непосредног старешине, 
дозволити полагање испита после 18 месеци при-
правкичког стажа 

Стручни испи састоји се од: писменог, усменог 
и практичног гела, а усмени испит- лели се на: оп-
шти и специјални (стручни) део. 

На испиту се утврђује теоретска и практична 
спрема кандидата и његова способност за вршење 
пољопривредне службе 

Члан 19 
На писменом испиту кандидати обрађују једну 

тему из главних стручних прешета узимајући у об-
зир њихов приправнички стаж. 

Писмени испит траје пет часова без прекида 
Кандидати се могу на писменом испиту користи-

ти законима, уредбама, прави црнцима као и другим 
помоћним ооетстмк^, која одобри испитна комисија 

Кандидати који раније заврше своје задатке 
дужни су да одмах напусте просторију за испите. 

Надзор нат израдом писменог задатка врше на-
пиенине чланови комисије према распореду одре-
ђеном од страве поете< шика. 

Члан 20 
После положеног писменог испита кандидати 

полажу усмени испит. 
Програм усменог испита садржава два дела: оп-

шти део који прописује Комитет за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ и специал-
ни (стручни) део. 

Из специјалног дела полаже се стручни испит из 
предмета једне од група, у којој је вршен приправ-
нички стаж. 

Пре почетка усменог испита кандидат извлачи 
из сваког предмета по три питања. 

Члан 21 
Специјални (стручни) део стручног испита пола-^ 

жу приправници из звања млађег агронома из једне' 
од следећих испитних група: 
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1. — Из групе генетике и оплеменување биља: 
а) као главна предмети: 
1) Биологија и физиологија биља; 
2) Генетика; 
3) Оплеменување биља; 
4) Опште и специјално ратарство; и 
5) Апробација усева и расада« 
б) као помоћни предмети: 
1) Основи педололије; 
2) Основи заштите биља; 
3) Основи испитивања и контроле семенске, робе; 
4) Пољопривредна метеорологија и климатоло-

гија; и 
' 5) Организација производње и рада на пољопри-

вредног газдинству и сељачко з а д р у г а р а ^ . 
И. — Из групе семенарства: 
а) као главни предмети: 

^ 1) Биологија и физиологија биља; 
2) ИспитиваЈње семенске робе; 
3) Познавање и сузбијање корова; 
4) Апробација усева и расада; 
5) Организација семенске производње и контро-

ле; и 
б) Опште и специјално ратарство; 
6) као помодни предмети: 
1) Основи генетике и оплеменување биља; 
2) Основи заштите биља; 
3) Основи градинарова; 
4) Пољопривредна метеорологија и климатоло-

гија; и 
5) Организација производње и рада на пољопри!-

вредном газдинству и сељачко задругарство; 
III. — Из групе ратарства: 
а) као главни предмети: 
1) Педолошја; ' -
2) Опште и специјално ратарство; и 
3) Пољопривредне машине; 
6) као помоћни предмети: 
1) Апробација усева в расада ратарских култура; 
2) Основа испитивања и контроле семенске робе; 
3) Основи градинарова; -
4) Основи заштите биља; 
б)Основи мелиорација; 
6) Пољопривредна метеорологија и к лим аго леи-

ти ј-а; и 
7) Организација производње и рада на пољопри-

вредног газдинству и сељачко задругарство. 
IV. —> Из групе градинар ств а: 
а) као главни предмети: 
1) Педологија; 
2) Опште и специјално градинарство; 
3) Наводњавање и уређење башта; ИЈ 
4) Конзервирање повртарских производа; 
б) као помоћни предмети: 
1) Апробација усева и расада градинарски* кул-

тура; 
2) Основи испитивања и контроле семенске робе, 
3) Основи заштите биља; 
4) Основи ратарства; 
5) Основи пољопривредних машина; 
6) Организација ноизводње и рада на пољопри-

в р е д о м газдинству и сељачко з а д р у г а р е ^ ; 
7) Пољопривредна метеорологија! и климатоло-

гија. 
V . Из групе воћарства: 
а) као главна! предмети: 
1) Педологија; 
2) Опште и специјално воћарство; 
3) Узгој воћа у стакленицима и под вештачким 

условима; 
4) Конзервирање воћа; 

б) као помоћни предмети: 
1) Основи заштите биља; 
2) Основи виноградарства и подрумарства; 
3) Основи пољопривредних машина; 
4) Пољопривредна метеорологија и клим»атоло* 

гија; 
5) Организација производње и рада на пољопри-

вредном газдинству и сељачко задругар ство. 
VI. — Из групе виноград арете а и екологије: 
а) као главни предмети: 
1) Педологгја; 
2) Опште и специјално виноград арство; 
3) Екологија; 
4) Микробиологија; и 
5) Прерада грожђа; 
б) као помоћни гредмети: 
1) Основи воћарства; 
2) Основи заштите биља; 
3) Основи пољопривредних машина; 
4) Пољопривредна метеорологија и климато-

логија; и 
5) Организација производње и рада на пољопри-

вреди ом газдинству и сељачко задругар ство. 
VII. — Из групе јужних култура? 
а) као главни предмети: 
1) ћедолобија; 
2) Опште и специјално ратарство; ' 
3) Производња памука*, пиринча, адака», сезама 

•а{р.ашида', а нас она', каучуконосник биљки, маслина«, 
смокви, бгдеш* и других јужних култура; 

4) Пољопривредне машине; 
6) као помоћни предмети: 
1) Апробација усев>а и расада; 
2) Основи испитивања и контроле семенске робе; 
3) Основи градинарова; 
4) Основи заштите биља; 
5)' Основи мелиорације; , . „+ 
б) Пољопривредна метеорологија и климатоло-

гија; и 
7) Организација производње и рада на пољопри-

в р е д о м газдинству и сељачко задругарство; 
VIII. — Из групе млекарства и планинског газ-

довања: 
а) као главни предмети: 
1) Ливадарство и пашњарство; 
2) Педологија; 
3) Микробиологија; 
4) Млекарство и млекарска технологија; 
5) Опште и специјално сточарство; 
б) Исхрана стоке; и 
7) Пчеларство; 
6) као помоћни предмети: 
1) Основи ратарства; 
2) Основи заштите биља; 
3) Пољопривредна« метеорологија и климатоло-

гија; ^ 
4) Апробација ливада За производњу семенске 

робе и семенска контрола; и 
5) Органи чанија производње и рада« на пољопри-

вредног газдинству и сељачко задругарство. 
IX. — Из групе заштите биља: 
а) мао главни предмети: 
1) Фитопатологија; 
2) Ентомологија; 
3) Средства за заштиту биља; и 
4) Фитосанитетска карантинска служба; 
6) као л о м о в и предмети: 
1) Основи ратарства и градинарова; 
2) Основи воћарства и виноградарства; 
3) Основи испитивања и контроле семенске робе; 
4) Пољопривредна метеорологија и клнма^оло,-

гдф; и 1 л 
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б) Организација производње и рада на пољо-
привреди ом газдинству и сељачко задругар ство. 

X. — Из групе педологије и агрохемије: 
>а) као главни предмети: 
|1) Аналитичка хемија; 
2) Пенолошка хемиска технологија.; > 
3) ПедологиЈа; 
4) Педолошко картографирање; и 
5) €1ољопривредна метеорологија и климатоло-

гија. 
6) као помоћни предмети: 
,1) Основи ратарства; 
2) Сетови заштите биља; 
3) Основи виноградарства и воћарства; и 
4) Организација поизвбдње и рада на пкзљопри-

вредном газдинству и сељачко задругарство. 
ХС — Из групе сточарства крупне стоке: 
а) као главни предмети: 
1) Опште и специјално сточарство крупне стоке 

(коњи, муле, мазге, магарци, говеда и свиње); 
2) Уређење ергеле и сточарских фарми; 
3) Исхрана стоке; 
4) Производња сточног биља; и 

,б) Млекарство; 
' 6) као помоћни предмети: 
•1) Први помоћ стоци; 
2) Уређење ливада и пашњака; 
3) Основи сточарства ситне стоке (овце, козе, 

кунићи и живина); и 
4) Организација производње и рада на пољо-

привредним газдинству и сељачко задр уга рство. 
XII. — Из групе сточарства ситне ст»оке: 
«а) као главни предмети: 
1) Опште и специјално сточарство ситне стоке 

(овце, козе, кунићи, живина, пчеле и с-вилац); 
2) Уређење сточарских фарми: 
3) Исхрана стоке; -
4) Производња сточног биља; и 
5) Млекарство; 
б) као помоћни предмети: 
1) Прва помоћ стоци; 
2) Уређење ливада и пашњака; 
3) Основи сточарства кру^це стоке; 
4) Организација производње и рада на пољо-

привредно*! газдинству и сељачко задругарство. 
XIII. — Из групе рибогојства: 
а) као главни предмети: 
1) Биологија и физиологија риба; 
2) Систематска ^иба; 
3) Узгој и заштита риба; и 
4) Уређење рибњака и мрестилиште; 
6) каз- помоћни предмети: 
1) Основи сточарства; 
2) Конзервирање риба; и 
3) Организација производње и рада на пољо-

дривредном газдинству и сељачко з а д р у г а р е ^ , 
XIV. — Из групе опште пољопривреде: 
а) к)ао главни предмети: 
1) Организација произв1одње на пољопривреда 

-ном газдинству; 
2) Организација рада ва пољопривредним газ-

динству; 
3) Сељачко" задругарство; 
4) Пољопривредно »книговодство и так е аци ја; 
б) Пољопривредно планирање, евиденција и 

статистика; 
6) Административна организација пољопривре-

де; и 
7) Финансиско пословање; 
б) као помоќни предмети: 
1) Основи ратарства и градинарство; 2) Основи сточарства; и 
3) Основи воћарства и винограда рства. 

Члан 22 
/ 

Специјални (стручни) део стручног испита по-
лажу приправници из звања млађег пољопривредног 
техничара из једне од следећих испитних група: 

I. — Из групе ратарства: 
а) као главни предмети: 
1) Педологија; 
2) Опште и специјално ратарство; 
3) Пољопривредне машине; 
б) као помоћни предмети: 
1) Апробација усева и расада ратарских кул-

тура; 
2) Основи испитивања и контроле семенске робе; 
3) Основи градинарова; 
4) Основ,и сточарства; 
5) Основи заштите биља; 
6) Пољопривредна метеорологија и климатоло-

гија; и 
7) Организација производње и рада на пољо-

привредом газдинству и сељачко задругарство. 
II. — Из групе семенарства: 
а) као главни предмети: 
1) Испитивање семенске робе; 
2) Апробација? усева и расада; 
3) Организација семенске производње и кон-

троле; и 
4) Опште и специјално ратарство; 
б) као помоћни предмети: 
1) Основи заштите биља: 
2) Основи градинарства; 
3) Пољопривредна метеорологија и 'Климатоло-

гија; и 
4) Организација производње и рада на пољо-

привредном газдинству и сељачко задругариве. 
III. — Из групе градинарова: 
а) као главни предмети: 
1) Педологија; 
2) Градинарство; 
3) Наводњавање и изградња градни ар оких деја 

и стакленика; и 
» 4) Конзервирање градинар е ких и воћних про-
извода; 

б) као помоћни предмети: 
1) Апробација усева и расада градинарска 

култура; 1 

2) Испитивање и контрола семенске робе; 
3) Основи заштите биља; 
4) Основи ратарства; 
5) Пољопривредна метеорологија и климатоло-

гија; и 
6) Организација производње и рада на пвљо-

привредном газдинству и- сељачко газдовање; 
IV. — Ин групе воћарства: 
а) као главни предмети: 
1) Педологија; 
2) Воћарство; и 
3) Конзервирање воћних производа; 
б) као помоћни предмети: 
1) Основи заштите биља; 
2) Основи виноград ар ств а и подрум арета ; 
3) Пољопривредна метеорологија и климатоло-' 

гија; и 
4) Организација производње и рада на пољопри-

вредно м газдинству и сељачко, задругаров о* 
V. —» Из групе виноградарстеа и винарска: 
а) као главни предмети; 
1) Педологија«; 
2) Опште и специјално в ин1ог рад арство; 
3) Винарство и уређење подрума; и 
4) Прерада грожђа; 
б) као помоћни предмети: 
1) Основи воћарства; 
2) Основи заштите биље); 
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3) Пољопривредна метеорологија и климатоло-
гија; и 

4) Организација производње и рада на шљо-
привреддом газдинству и сељачко задругарство 

VI. — Из пр Упе млекарство! и планинског газдин-
ства: 

а) као главни (Предмети: 
1) Ливвдарство и пашгњарство; 
2) Педа ло гица«; 
3) Млекарство; 
4) (Мишге специјално сточарство. 
5) Исхрана стоке; и 
б) Пчеларство; 
6) као помоћни предмети: 
1) Основи ратарства; 
2) Основи заштите биља; 
3) Апробација ливада за производњу семенске 

робе и основи семенске контроле; 
4) Пољопривредна метеорологија и климатоло-

гија; и * 
5) Организација производње и рада на пољопри-

вредно,м газдинству и сељачко ^другарство. 
VII. — Из групе сточарства: 
а) као главни предмети: 
1) Опште и специјално сточарство«; 
2) Уређење ергела и сточарских фарми; 
3) Исхрана стоке; 
4) Млекарство; и 
5) Прризводња сточног биља; 
б) као помоћи4 предмети: 
1) Прва помоћ стоци; 
2) Основи ратарства; 
3) Уређење ливада и пашњака; и 
4) Организација производње и рада на пољо-

привредпом газдинству и сељачко задругаре тео. 
VIII — Из групе опште пољопривреде: 
а) као главни предмети: 
1) Организација производње на пољопривредном 

газдинству; 
2) Организација рада на пољопривредном газ-

динству; 
3) Сељачко задругариве; 
4) Пољопривредно книговодство; 
5) Пољопривредно планирање, евиденција и 

статистика; и 
б) Административна организација пољопривреде; 
6) као помоћни предмети: 
1) Основи ратарства; 
2) Основи сточарства!; и 
3) Основи воћарства и виноградар ств а. 

Члан 23 
После положеног усменог испита кандидат по-

лаже практични испит из главних предмета у лабо-
раторијуму или на по љо пр ив реди ом објекту. На 
практичном испиту утврђује се његово практично 
знање 

Члан 24 
4 Ако кандидат падне т писменом или практич-
ном испиту поново полаже цео испит. Ако на усме-
ном испиту из стручног дела падне из једног или 
два главна или из једног или више помоћних пред-
мета, накнадно полаже само те предмете. Ако при 
поновљеном испиту падне из једног од главних 
предмета пада из целог испита. 

Ако је кандидат У току полагања досадата одустао 
од даљег .полагања, сматраће се да испит даје поло-
жио. Ако одустане од полагања пре почетка испита, 
сматраће се да испит није полагао, али губи право 
ена накнаду путних трошкова. 

Поновни испит полаже се после три месеца. Ис-
пит се може двапут поновити* 

Члан 25 , 
После положеног стручног копита приправник се 

расноређује у .почетно звање. 

Б. Стручни испит за добијање вишег звања 

Чл|а|н 26 
Право на полагање стручног нешка за добија-

ње вишег звања имају: 
1) старији пољопривредни пословођа Оа сврше-

ним курсом родним средњој пољопривредној школи; 
2) пољопривредни надзорник, пољопривредни 

пословођа и стари ЈИ пољопривредни пословођа са 
свршеном средњом пољјопривредном школом; и 

3) млађи пољопривредни техничар, пољопривред-
ни техничар и виши пољопривредни техничар са 
©вршеним пољопривредним факултетом «и!ли вишком 
пољопривредном школом. 

Старији пољопривредни пословођа, (поред услова 
из тач, 1 овога члана, мора кг.оти потребну праксу 
и успех показан у раду у звању старијег пољопри-
вредног пословође и опелу непосредног старешине 
да може обадама1ги послове зшња (предвиђених оа 
службенике са средњом пољопривредно« школском 
опремом. 

Ч лс и 27 
Стручни испит за прелее у више звање полаже 

се ио програму, КОЈИ је овим правилником предвиђен 
за ' стручне иа тит е приправи,иш:, а оцен,ив<ање се 
врши иа начш предвиђен у чл. 16 сивог нправилкика. 

Испит се може двапут поновити. Половни ИСПИТ 
може се полагали после шест месеци. 

Члан 28 
Ако кандидат падоше на писменом или практичном 

испиту, полаже пео испит. Ако иа усменом стручном 
испиту падне из једног или1 два главна предмета или 
из једног или више помоћних предмета', накнадно 
•пол(а1же само те предмете. Ако ка поновном испиту 
падне ма из једног предмета полаже цео смит . 

Чла(н 29 
Кандидати подносе молбе за полагање испита, 

које непосредни стер^рина доставља испитној КОМИ-
СИЈИ са прилозима: 

1) доказ о свршеном курсу или оверен препис 
оведочаиства о свршеној средњој пољопривредној 
школи, пољопривредом факултету или високој по-
љопривредно ј школи; 

2) о»В1ерен>и препис решења о звању у коме се 
налази; 

3) оцену о стручној опреми за последње две 
године ршда у по љогтпивр е дно ј струци; 

4) за старијег по љошр и вредног пословођу из тач. 
1 чл. 26 овог правилника прилаже још и мишљење 
о легов-ој способности за обављање послова зшња 
предвиђених за службенике са сре дњотк о л око.м по-
љопривредним сло емом. 

Члан 30 
Кандидати из члс 26 овог правилника ослобађају 

се црадривиичког стажа, а кандидати из тач. 3 ис-
тога чл12Иа ослобађају се п о л и њ а општег дела из 
споредних стручних предмета усменох испита, ако 
оу те предмете полагали ада стручним испиту за 
звање млађег пољопривредног техничара. 

Члан '31 
Постављање вишег пољопривредног техшшра 

у звање пољопривредног саветника или вишег по-
љопривредног саветника врши се на основу оцене 
стручне комисије. 

Комисија се састоји од пет чланова од којих је 
јадан претседник. Чланове комисије именује Мини-
стар пољопривреде ФНРЈ из редова научних радник 
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оса оие групне пољопривредне струже у којој ЈС служ-
беник радово. 

Комисијо) се образује иа предлог старешине ор-
ганизационе јединице, који је дужан да молбу кан-
дидата оа сведовданством о свршеној средњој пољо-
привредној школи У оргиналу или у овереном пре-
пису и са решењем о постављењу у звање вишег, 
Пољопривредног техничара достави Министарству 
пољопривреде ФНРЈ, 

Члан 3(2 
Комисија ће одредити тему из области главне 

стручне делатности кандид ата, коју је кандидат ду-
жан да обрада и да пошаље комисији у мет пример-
ка у року од месец дана. При изради теме кандидат 
се може користити и садим штамшаним радовима 
Шо их има. 

Члан 33 
Претседник комисије, ио пријему писмене радње 

3 најдаље у року од петнаест дана, заказује усмени 
испит и позива кандидата и чланове испитне коми-
сије. 

Испит може трајати највише даа часа. Испит 
се састоји из постављања! шетања из пољопривредне 
проблематике, коју је кандидат обрадио у својој 
писменој радњи; ш испиту се мора утврдити да Л1и 
кандидат располаже са ЕМЈСОКИМ научним и стручним 
знањем које се тр.ажи за звш(ње пољопривредног 
саветника и вишег пољопривредног саветника*. 

Чланови комисије Испитују оним редом који од-
реди претседник комисије. 

Оцена се доноси већином гласова и гласи 'по-
ложио и м није ГРО ложио, 

В. Стручни испит за прелаз из групе у групу 
пољопривредне струке 

Члан 34 
Службеник који је положио стручни испит за 

приправник^' из једне групе пољопривредне струке 
може пол алати стручни! испит из друге групе лољо*-
привредне струке после две године проведене на 
роду у другој групи. 

Л^аво таа ^помагање стручног испита из друге 
групе нема службеник, ако је праксу из друге групе 
прекидао и т ако та пракса тае одговори! условима 
прш1правн!Ичког стажа. 

Кандвдат полаже у новој групи писмени-, усмени 
и практични испит из предмета те групе на исти 
начин мао и приправник е тим, да се ослобађа од 
полагања општег дела усменог испита, кајо и оних 
глшеих предмета' т<* 1рупе, које је као главне пол)а-
тао У стручном испиту за приправнике из свих по-
моћних предмета те групе, које је као главне или 
помоћне полагао на стручном испиту за приправ-
ник^ 

Кандидат подноси молбу за полагање испита 
испитној комисији преко старешине своје организа-
ционе јединице. Старешина је дужан да приложи 
оверен препис уверења о положеном стручном ис-
питу за' приправник а и уверење да је кандидат у 
сагласности е прописима за вршење приправникот 
стажа провео две године на раду у групи из које 
полаже испит. 

Ш. — УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У ПОЉО-
ПРИВРЕДНОЈ СТРУЦИ 

Члан 35 
У звање млађег агронома и виша од њега могу 

се поставити само она лица која имају спрему пољо-
привредног факултета или пољопривредне високе 
школе са положеним испитима са изузецима предви-
ђеним у ст. 2 чл. 5-Основне уредбе о пољопривредној 
струци. 

Звање вишег пол>опривредног техничара, вишег 
агронома- и звања виша од овог, могу стећи службе-
ници по оцени стручне комисије у коју улазе струч-
њаци и претставник персоналне службе. 

Члан 36 
У звање млађег пољопривредног техничара, по-

љопривредног техничара и вишег пољопривредног 
техничара могу се поставити: 

а) лица» са свршеном средњом пољопривредним 
школом и положеним стручним испитом за- звање мла-
ђег пољопривредног техничара; и 

б) лица са свршеним средњим полуопривредниад 
курсом и положеним стручним испитом за звање 
млађег пољопривредног техничара и петогодишњом 
пољопривредном праксом. 

ЈУ. — СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

Члан 37 
У пољопривредној струци ,установљав.ају се 

стручни курсеви из појединих група пољопривредне 
струке, и то: 

1) нижи пољопривредни курс са рангом ниже 
пољопривредне школе; 

2) средњи пољопривредни курс са рангом сред-
ње пољопривредне школе. 

Нижи пољопривредни курс траје $нест месеци а 
средњи годину дана. 

За звање пољопривредног надзорника и пољопри-
вредног пословође тражи се нижи пољопривредни 
курс са завршним испитом. 

Старији пољопривредни пословођа- може добити 
звање млађег пољопривредног техничара ако сврши 
средњи пољопривредни курс са завршним испитом 
и положи стручни испит за звање млађег пољопри-
вредног техничара. 

Члан 38 
Наставни план курсева састоји се из општег 

стручног дела1 и стручне праксе. 
Наставни програм за општи део израђује Коми-

тет за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ а наставни програм за предмете из стру-
чног дела курса Министарство пољопривреде ФНРЈ, 

Члан 39 
Руководиоца курса и наставника из појединих 

предмета одређује Министар пољопривреде ФНРЈ. 
Трошкови одржавања курсева падају на терет 

Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 40 
На крају курса полаже се завршни испит. 
Испит је усмени и практичан. 
Испитну комисију сачињавају руководилац курса 

као претседник и наставници курса као чланови ис-
питивачи. 

Деловођа испитне комисије је један од чланова 
испитивача, кога одреди претседник испитне комисије. 

Оцене су: одличан, врло добар и добар, ако је 
курсиста испит полжио, а слаб, ако га нијегположио. 

Комисија доноси оцену већином гласова, а код 
једнаког броја гласова одлучује глас претседника. 

Члан 41 
Деловођа испитне комисије води записник о 

раду испитне комисије и свршава еве администра-
тивне послове који су у вези са испитом. 

У испитни записник уноси се: име, презиме, зва-
ње претседник и чланова испитне комисије, дело-
вође и курсиста, који испит полажу и оцене испитне 
комисије о; положеном испиту из сваког предмета 
као и скупна оцена. 
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Члан 42 
Ако курсиста падче на испиту из главног пред-

мета, не може га више полагати без претходног поха-
ђања курса. Ако падне на испиту из споредних пред-
мета, може испит из тих предмета полагати после 
месец дана. 4 

Члан 43 
Испитна комисија издаје слушаоцу курса св едо-

чанство о завршеном курсу и положеном испиту са 
скупног оценом и са оценама из појединих предмета. 

Сведочанство о свршеном средњем пољопривред-
ног курсу служи као доказ о школској спреми, 
а сведочам ство о свршеном нижем по љо привредном 
курсу служи као доказ о школској и стручној спре-
ми У пољопривредној струци. 

Члан 44 
Средњи пољопривредни курсеви за савезне служ-

бенике одржавају се у средњим пољопривредним шко-
лама или код сличних установа, етим да се прет-
ходно мора прибавити сагласност министарства по-
љопривреде народне републике, под чијим се руко* 
водством ш«'ои ити установа« налази 

Члан 45 
Нижи пољопривредни курсеви установував а ју 

се из: 
а) ратарства; 
б) повртарства; 
в) воћарства; 
г) виноградарства; 
д) подрумарсхва; 
ђ) сточарства; и 
е) млекарства 
Министеров пољопривреде ФНРЈ може, према 

потреби, оснивати ниже пољопривредне курсеве и 
из других гран? пол>оппивредр 

Члан 46 
ОХШЈИ део нижег пољопривредног курса за све 

пољопривредне групе прописује Комитет за зако-
нодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Стр>чни део нижих пол»опривредних курсева из 
појединих група састоји се из следећих предмета: 

а) на курсу за ратарство: 
1) ратарство као главни предмет; 
2) семенарство; 
3) ливадарство, 
4) механизацијЈ пол>оппивреде; 
5) сточарство; и 
б) организација пољопривредне производње* 
6) на курсу за повртарство: 
1) повртарство као главни предмет; 
2) берба и прерада поврћа и воћа-; 
3) ратарство; 
4) семенарство; 
5) механизација пољопривреде; и 
6) организција пољопривредне производње^ 
в) на курсу за воћарство: 
1) воћарство као главни предмет; 
2) прерада воћа; 
3) вичоградарство; 
4) механизација пољопривреде; 
5) организација пољопривредне производње; 
г) на курсу за виноградарство: 
1) виноградарство као главни предмет; 
2) винарство; 
3) воћарство; 
4) механизација пољопривреде; и 
5) организација пољопривредне производње; 
д) на курсу за п о д р у м а р а ^ : 
1) винарство као главни предмет; 

2) прерада грожђа; 
3) виноградарство; 
4) механизација пољопривреде; 
5) организација пољопривредне производње} 
ђ) на курсу за сточарство: 
1) сточарство као главни предмет; 
2) млекарство; 
3) ливадарство; 
4) ратарство; 
5) механизација пољопривреде; и 
6) организација пољопривредне производње; 
е) на курсу за млекарство: 
1) млекарство као главни предмет; 
2) сточарство; 
3) ливадарство; 
4) механизација пољопривреде; и 
5) организација пољопривредне производње. 

Члан 47 
Стручна пракса на нижем пољопривредпом курсу 

обавља се у времену рада курсиста на пољопривред-
ном објекту по упутствима и под надзором предавача. 

Пракса се обавља из свих предмета стручног дела 
испита дотичне групе 

Члан 48 
Наставни програм-за курсеве из појединих струч-

них предмета, и упутства за организацију курсева про-
писаће Министарство пољопривреде ФНРЈ, а наставни 
програм за предмете из општег дела курса прописује 
Комитет за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ. 

Члан 49 
Општи део наставног плана за средње пољопри-

вредне курсеве и наставни програм из општег дела 
прописује Комитет за законодавство и, изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ 

Стручни део наставног плана за средње пољопри-
вредне курсеве састоји се из истих група и предмета 
пољопривредне струке из којих се полажу и стручни 
испити за звање млађег пољопривредног техничара 

Курсиста може похађати курс само оне групе 
пољопривредне струке у којој је вршио и пољопри-
вредну праксу. 

Курсиста обављају практичне послове из главних 
предмета своје групе и основну праксу из помоћних 
предмета, 

V. — СТРУЧНИ КУРСЕВИ ЗА УСАВРШАВАЊЕ У 
СЛУЖБИ 

Члан 50 
Ради усавршавани и оспособљавања службеника 

за вршење извесних задатака у пољопривредној стру-
ци установљавају се специјални курсеви. 

Ови се курсеви одржавају у пољопривредним 
организационим јединицама, а организацију истих 
врше старешине организационе јединице. 

Ови су курсеви повремени и одржавају се ван 
службеног времена, 

Специјалне курсеве ради оспособљавања за врше-
ње извесних задатака (апробациЈу усева и слично) 
организује за више организационих јединица Ми-
нистарство пољопривреде ФНРЈ. За време похађања 
ових курсева курсисти се ослобађају од редовног 
рада 

Члан 51 
Наставни план и програм и наставнике одређује 

старешина организационе јединице, а ако је курс за-
једнички за више организационих јединица-, Мини-
старство пољопривреде ФНРЈ, 
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Курсисти полажу испит пред наставницима који 
заједно са руководиоцем курса доносе већином гла-
сова само скупну оцену успеха сваког курсисте. 

Оцена курса је: задовољио или није задовољио. 
Пуристима, који су на курсу задовољили, издаје 

?§ уверење о апоолвираном курсу, е податке о поха-
Јању курса уноси старешина- организационе јединице 
& личне податке курсиста. 

Свршени курсеви за усавршавање не дају право 
нд стицање звада>а, али се узимају у обзир за доби* 
Јање вишег звања. 

(VI. — ОДРЕДБЕ ЗА ПРЕЛАЗ ИЗ СТРУКЕ У СТРУКУ 

&) за- п р и п р а в н и к е 

Члан 52 
При прелазу из друге струке у пољопривредну 

струку потребно Је да приправник има стручну одно-
сно школску спрему прописану за пољопривредну 
струку и да на крају одређеног рока полажи стручни 
вспит. 

Приправник се може признати ранија приправе 

Јичка служба, а дужина стажа у томе случају одре-
ује се према сродности послова раније и пољопри-

вредне струке као и према степену спремности при-
правник за полагање испита, етим да укупна при-
правничка служба не може бити краћа од две *гре-
&ине приправкичке службе пољопривредне струке. 

По извршеном прелазу приправник неће полагати 

Ѕре предмете које Ј»е положио на ранијем стручном 
елиту. 

Члан 53 
Положени стручни испит пре престанка службе у 

пољопривредној струци признаће се приликом вра-
ћања у службу, ако прекид није био дужи: 

а) За зв'ање млађи агроном у групама: генетике 
и оплемењивања биља, педолошке и агрохемиске и 
заштите биља од 3 године; 

б) за звање агронома и виша од њега у групама: 
генетике и оплеменување биља, педолошке и агро-
хемиске и заштите биља од 5 година; 

в) за звање млађч агроном и виша од њега за све 
остале групе од 8 година; 

г) за звање млађи пољопривредни техничар без 
обзира на групе [пољопривредне струке од 3 године; 

д) за звање пољопривредни техничар и виша од 
њега без обзира на групе од 6 година. 

б) З а с л у ж б е н и к е 
Члан 54 

Прелаз из друге струке у пољопривредну струку 
допушта се ако службеник, који прелази, има струч-
ну спрему предвиђену за одговарајуће звање пољо-
привредне струке и да на крају одређеног рока 
положи стручни испит. Рок за полагање овог испита 
не може бити краћи од три месеца ет дужи од го-
дину дана По положеном испиту службеник се по-
ставља на одређено звање. До постављења у ново 
звање службеник прима плату дотадашњег звања. 

Службеник неће у пољопривредној струци пола-
гати оне предмете које је положио у ранијој струци. 

Ако при прелазу из друге струке у пољопри-
вредну струку службеник добије неко више звање, 
ДО које није прописан стручни испит, полагаће струч-
ни испит предвиђен за почетно звање из одређене 
ифупе звања. 

Члан 55 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

пољопривредну струку неће полагати службеници, 

3 8 РУ 1 < 0 В 0^е службенике као ни службе-
"реба службе.еДа3е Р № М 1 р о в д т е X 

" - т а а 

УМ. - г ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56 

н с п и т Р ^ е ' Н ! 1 Ј Т Р / ^ р а в н и ц и и о р а ј у полагати стручни испит према одредбама овога правилника. 

с л у ж б е н Н С т е к а о Р° к правничке т ј е А 0 н с т е к а Рока остало недовољно вре-
мена за припремање стручног испита, продужиће се V 
Ѕ Р У Ч Н ^ ^ и т ? И " Р З В Н И Ч К а с л у ж б а Р ^ полагања Ѕ ^ и с п и т а за онолико времена колико је пб-
м Ш и припремање испита, ари највише еа 6 

Члан 57 

~Л У* б е?И К> и и ј е положио стручни испит или 
испит КОЈИ Је положио не одговара испиту прописаном 
за звање на које је преведен, дужан је да стручни 
испит односно допуну овог испита положи у року од 
»Једне године о д ступања на снагу овог правилника 

Члан 58 
По оцени стручне комисије од полагања стручног 

испитај из претходног члана могу се ослободити руко-
води! службеници као и службеници, који имају по-
требну стручну праксу и способност за вршење по-
слова одређеног звања односно функције. 

Члан 59 
Постојећи специјални стручни курсеви имају се 

саобразити одредбама о стручним курсевима из 
ввог пр<авилника. 

Члан 60 
У сваком конкретном случају стручна, кс ^сиЈа 

ће речити коме стручном испиту из овог п р а в н и к а 
одговара раније положени исЛит. 

Члан 61 
Овај правилник ступа н а снагу даном сбј.а<вљи-

вања. у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
пуолике Југослава;^". 

Бр. 11730 
8 априла 1948 године 

Београд 

Министар пољопривреде, 
инж. Петар Стамболић, с. р. 

Претседник 
Комитета за законодавство и 

изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ 

Едвард Кардељ, с. р. 
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327. 
У циљу спровођења одредаба чл. 1, ст. 1 и чл. 48 

Међународно конвенције за заштиту људског жи-
вота на мору, у сагласности са Министром рада 
ФНРЈ, пропису}ем 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЈМАЊЕМ БРОЈУ ПОСАДЕ НА МОРСКИМ 
БРОДОВИМА ФНРЈ 

Члан 1 
Св.аки морски брод ФНРЈ мора имати најмањи 

број посаде прописан овим правилником. 
Под најмањим бројем посаде подразумева се 

онај број посаде који је, поред заповедника, неоп-
ходан за безбедну пловидбу брода у границама ње-
гове уписале категорије пловидбе. 

Члан 2 
У смислу овог правилника, према служби коју 

врши, посада брода дели се у три групе: групу 
палубе, групу строја и груп/ опште службе. 

Члан 3 
На морским бродовима за превоз .путника и 

терета одређује се следећи најмањи број посаде: 

Ј - ГРУПА ПАЛУБЕ 

А, Локална пловидба 
а) Једрењаци: до 15 ВРТ (бруто регистареких 

т о т ) 1 морнар; од 16 до 35 ВРТ 2 морнаре; од 36 
до 100 ВРТ 3 морнара. 

б) Моторњи једрењаки: до 35 ВРТ 1 морнар; 
од 36 до 100 ВРТ 2 морнара: од 101 до 250 ВРТ 
2 кормилари и 1 морнар; од 25) до 500 ВРТ 1 часник, 
2 кормилара и 1 морнар: преко 500 ВРТ 1 часни«, 
1 бродски пословођа., 2 кормилара и 1 морнар. 

в) Путнички, путничко тер етни и теретни паро-
броди и моторни бродови, парни и моторни танкери: 
до 100 ВРТ 2 морнара; од 100 до 400 ВРТ 1 бродски 
пословођа и 3 кормилара; од 401 до 1000 ВРТ 1 ча-
сник, 1 бродски пословођа, 3 кормилара и 1 морнар; 
од 1001 до 2500 ВРТ 2 часника, 1 бродски пословођа, 
3 кормилара и 1 морнар-; преко 2500 ВРТ 2 часника, 
1 бродска п Јел0'впђ|д., 4 кот*клара и 2 морнара 

Б. Обала пловидба 
а) Моторни Је дреници: до 250 ВРТ 1 часник, 

1 бродски пословођа и 3 кормилара; преко 250 ВРТ 
1 часник 1 бродски пословођа, 3 кормилара и 
1 морнар 

б) Путнички, путничко-теретни и теретни паро-
броди и моторни бродови, парни и моторни танкери: 
до 400 ВРТ 1 часник 1 бродски пословођа, Зкормиле-
ра и 1 морнар; преко 40$ ВРТ 2 часника, 1 бродски 
послон ића 4 кормилар* и 1 мостар 

В, Дуга пловидба 
а) Путнички, путничко-тереЈНи и теретни паро-

броди и моторни бродови, парни и моторни танкери: 
до 2500 ВРТ 2 часника^ 1 бродски пословођа, 4 кор-
милара и 1 морнар; од 2501 до 4000 ВРТ 2 часника, 
1 бродски пословођа, 4 кормилара и 2 морнара; 
преко 4000 ВРТ 3 часника, 1 бродски пословођа, 
4 к о р м и л а ч 2 молнара 

Среда, 26 мај 
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II. - ГРУПА СТРОЈА 

А. Локална пловидба 
а) Моторни једрења ци: до 30 КС (коњских снага) 

1 моториста!; од 31 до 150 КС 1 моториста; преко 
150 КС 1 моториста 1 помоћник моторике. 

Ако се на моторном једрењаку до 30 КС управ-
да,ње мотором врши са палубе, није потребан мотори-
ста, већ ће мотором управљати заповедник или мор-
нар уколико има испит моторике. 

б) Путнички, путничко-теретни и теретни паро-
броди и парни танкери: до 1000 ИКС (индицираних 
коњских снага) 1 стројар и 1 бродостројарски по-
словођа.; преко 1000 ИКС 2 стројар^ 1 бродостро-
јарски пословођа и 1 бродстрој.арски помоћник 
(мазач). 

На танкерима још 1 бродостројарски помоћник 
(послужитељ сиоаљки). 

На бродовима са 2 вијка преко 400 МКС још 
1 стројар, а код оних преко 1000 ИКС још 1 брадо-
стојански помоћник (мазод). 

в) Путнички, путничко-теретни и теретни мо-
торни бродови и- моторни танкери: до 400 КС 1 стро-
јар, и 1 бродостројарски пословођа; од 401 до 1000 
КС 1 стројар, 1 боодо-стројарски пословођа и 1 ме-
ханичар; преко 1000 КС 2 стројара, 1 бродостро-
јар е ки пословођа, 2 механичара и 1 бродостројарскИ 

»помоћник (мазач). 
На танкерима још 1 бродостројареки. помоћник 

(послужитељ сисаљки). 
На бродовима оа 2 вијка преко 400 КС још 1 

стројар, а код оних преко 1000 КС још 1 механичар 
и 1 брод острог ар е ки помоћник (мазач). 

Б. Обална пловидба 
а) Моторни Једрењаци: до 150 КС 1 моториста и 

1 помоћник моторните; преко 150 КС 1 моториста и 
2 помоћника моторике. 

б) Путнички пугничко-теретни и теретни паро-
броди и парни танкери: до 400 ИКС 2 стројар*, 
1 бродостројарски пословођа и I брздостројарски 
помоћник (мазлч); од 401 о 1000 ИКС 2 стројара 
1 бр одостр ој горски пословођа и 2 бро дост ро| ар ока 
помоћника (мазача): преко 1000 ИКС 3 стројара, 1 
бродостројарски пословођа и 2 бролостројарска по-
моћника (мазала) 

На танкерима још 1 бр одо стројар сг: и помоћник 
(послужитељ сисаљки) 

На бродовима са 2 вијка преко 400 ИКС још 
1 стројар. 

в) Путнички, путничко-теретни и теретни мо-
торни бродови и моторни танкери: до 400 КС 2 стро-
јар*, 1 брод остро јар ски пословођа, 1 механичар и 
1 бродостројарски* помоћник (мазач); од 401 до 1000 
КС 2 стр.фоа. 1 бродостројарски пословођа, 1 ме-
ханичар и 2 бродостројарстса помоћника (мазача); 
преко 1000 КС 3 стројар*, 1 бролостројарчтси посло-
вођа, 2 механичара и 2 брадо стр омарска помоћника 
(мазала). 

На танкерима 'ош 1 бродосчројарски помоћник 
(послужитељ сиоаљкиУ. 

На бродовима са 2 вијка преко 400 КС јога 1 
стројгЈр и 1 механичар 

В. Дуга пловидба 
а) Путнички, пут ни ч ко - т ер е тин и теретни паро-

броди и парни танкери: без обзира на јачину строја 
3 стројар % 1 бродостројарски пословођа и 2 бродом 
стројарска помоћника (мазача). 

На танкерима још 1 бродостројарсиќ помоћник: 
(послужитељ сисаљки). 

На бродовима са 2 вијка још 1 стројар и 3 бро-
достројарска помоћника, а код оних са турбинама! 
сто ЈОШ 1 стројар. 
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б) Путнички, путничко-теретни и теретни мотор-
ни бродови и (моторни танкери: -без обзира на јачину 
.•мотора 3 стјројар-а,, 1 бродостројарски пословођа 
2 механичара и 1 брод о с т р о в с к и помоћник (маз^ч). 

На бродовима у локалној овалној и дугој шпо*-
ввдби, без обзира иа јачину строја, најмањи број 
бродостројарских помоћника (ложача и угљешра) 
одређује се према броју котлова, ложишта (пламе-
нија) и дневном утрошку угљена- на следећи начин: 

А. На -бродов,им а са котловима на угаљ, број 
ложача и угљен ар а одређује се према- утрошку уг-
љена и то тако да: 

а) један ложач рукује највише са. 3 ложишта, 
под условом да утрошак угљена, у току његовог 
осмочасовног радног времена, не прелази 4.500 кг, 
или еа 4 ложишта, под условом да утрошак угљена 
у истом времену, не прелази 3.500 кг. 

б) један угљенар пребаци, у току осмочасовног 
радног времена, највише 9.000 кг, односно у-једној 
смени 4 500 кг угљена-. 

Б. На бродовима са котловима на текуће гориво, 
број ложача одређује се према броју котлова од-
носно распрскава- и то тако* да један ложач рукује: 

а) Код шкотских котлова (цилиндричних), ако' 
се ови налазе у неодељеном простору, највише са! 
9 распрскача; 

б) Код водоцевних котлова, ако се налазе у нео-
дељен ом простору, без обзира на* број распремала; 
највише са три котлар 

Ш. — ГРУПА ОПШТЕ СЛУЖБЕ 

А. Локална пловидба 
а) Сви бродови ове кат елегије, ако имају више 

од 8 чланова посаде, мораву имати једног кувара 
или помоћника кувара; 

б) Путнички, путничко-теретки и теретни 'паро-
броди и моторни бродови, парни и моторни танкери, 
ако имају 15 чланова посаде, морају имати 1 коно-
бара или помоћника конобара, који ће вршити и 
дужност собара, 

Б. Обална и. дуга пловидба 

»а) 'Моторни једрењаци: на моторне једрењ'аке 
ових категорија сходно ће се примењивати одредбе 
овог члана под ЈИ А). 

б) Путнички, путничко-теретни и теретни паро-
броди и моторни бр "деци, парни и моторни танкери: 
1) ако имају до 30 чланова посаде, морају имати 
једног кувару д ако имају преко 30 чланова посаде, 
морају има ги и Је/дног помоћника кувара; 2) ако 
имају до 25 чланова посаде, морају имѓати I коно-
бара-, а ако имају по еко 25 чланова, посаде морају 
имати и 1 помоћника конобара. 

Радио-тедеграфска служба 
Најмањи број^ радисте на једном броду одре-

ђује се сходно одредбама Међународно конвенције 
која регулише ту материју. 

Члан 4 

При одређивању најмањег броја посаде на бродо-
вима са специјалном заменом (реморкер^ глибо-
дери са сопственим погоном, рибнице ,и сл.) сходно 
ће се примењивати одредбе чл. 3 овог правилника. 

Члан 5 
Пјрвшшш распоређивања чланова посаде на по-

једине дужности, поменуте у овом» правилнику, 
поступаће се у смислу прописа односних уредаба* 
о струкама. 

Члан в 
Најмањи број посаде брода мора бити уписан, 

по групама служби, у уписнику одговарајуће кате-
горије пловидбе као- и у уписном листу брода*. 

Члан 7 
Надлежни лучки уред у домаћој луци и конзу-

ларни органи ФНРЈ у иностранству провериће, пре 
одласка брода да ли се на њему налази прописани 
најмањи број -посаде. 

Уколико органи из претходног ставе« утврде да 
на извесном броду није потпун прописани најмањи 
број посаде, забраниће му напуштање лучког под-
ручја, • 

Члан 8 
Овлашћује се управник Управе поморства Мини-

старства поморства ФНРЈ да даје ближа упутства 
за примену овог правилника. 

Члан 9 
Овај правилник ступа на снагу 60 дана по- објав-

љивању у „Службеном листу Федералне не Народне 
Републике Јулосл авије". 

Бр. 4516/48 
3 маја 1948 године 

Београд 
Министар поморства, 

Видно К р и л о в и ћ , с. о. 
Сагласан, 

•Министар рада1, 
Љубчо Арсов, е. р. 

328. 
На основу чл. 37 Закона о уређењу и деловању 

кредитног система, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ОЗНАЧАВАЊУ СВРХЕ ИСПЛАТА 
У ГОТОВОМ НОВЦУ 

1. — Ст државна привредна предузећа, надлеш-
тва и установе, задруге, задружни ошези и задружна 
предузећа, привредна предузећа инвалидски« органи-
зација, друштвене и народне организације и њихова 
предузећа, дужни су да у »налозима за исплату у 
готовом новцу, које издају државним кредитним пре-
дузећима (Народној банда, Државној инвеетапноној 
б&ноди, градским и месним штедионицама ИЈ поштама) 
означе сврху у коју се исплата наређује. ' 

21 — Означавање сврхе на налозима и исплатним 
{инструмент,им,а (чековима, упутницама', наплатним на-
лозима шо рачунским књижицама) вршиће се цифар-
ете ом ознаком према следећој подели: 

а) за плате, наднице, награде, дневнице и слична 
лилина примања из активног службеног односа — са 
ознаком 1; 

б) за пензије, помоћи, ренте и остала лична при-
мања која не проистичу из активних службених од-
носа — Са! ознаком 2, 

в) еа материјала издатке, набавке и услуге које 
се -врше на терет буџетских акредитива — еа озна-
ком 3; 

г) за матери јалне издатке, набавке и услуге које 
се врше на терет текућих рачуна — са ознаком 4; 

д) за откуп пољопривредни« производа — са 
ознаком 5. 
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Ове ознаке имају се стављате« у горњем десном 
углу 'Сваког иШгоаггног документа'. 

3. — Државица кредитна предузећа и поште неће 
иадршити наређену исплату ако налог није снабдевен 
Здаом од ознака! из тач. 2. 

Комитента!! из тач. 1 не могу једним налогом на-
з и в а т и иопл1ату готовине за више сврха, већ ће 
' ш !^а(ку, сврху издавати посебан1 шлог са одговара-
л о ^ омотом. 

4. — Ова наредба ступа ва снагу ва дат* 1 јуна 
1948 године. 

VII бр. 18740 
1в мај 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

На1,оод|о(в|у тач. 2 Наредбе Владе ФНРЈ бр. III 
пропиваа '(„Службени лист ФЈНРЈ" бр. 3<1'/48) издајем 

о држашним (везаним) ценама пољопривредних 

1кл!а1си: 

Н А Р Е Д Б У 

О КВАЛИТЕТУ ПОЈЕДИНИХ КЛАСА СВЕЖИХ КОКОНА СВИЛЕНИХ БУБА 

1) За поједине класе свежих монтану свилених буба прописује се следећи квалитет и врсте у 

Ј & с а Општи квалитет 
класе 

Врсте у класи! Ознака 
, класе Опис врсте 

Ј .Чауре чисте, здраве>»Сгапс1 геа1е« 
тврде и без икаквих 
грешака1 

»Кеа1е« 

II Чауре чисте и мало»КеаПпо« 
повређене 

»Каг1е1е« 

III Чауре прљаве, влажне »Моги I« 
слабе, пр егриз ев е и 
двојаке 

1/1 

1/2 

Н/1 

II12 

Ш/1 

»МогП И« 

»Воѕко I« 

»Воѕко И« 

»Викале« 

Ш/2 

Ш / 3 

Ш/4 

11115 

»Борр!« Ш/6 
2) -Свежи мамони шибеник буба оо|ртир»аЈће 

Шм другој » б а л а ж и »има се обавезно на ©(идиом 
наредбе (иа« пр. за' врсту „КеаЈе" снаши,ће се ознака 

3) Ова наредба ступа на свату данком 
Републике Југос лав иј е". 

II бр. 8042 
7 маја 1948 године 

Београд 

Свилене чауре само средње величине са правилним 
обликом и тврдим наготом свиле (ситним фондом 
иамотом) без мрља и без бра-здица; 

Свилене чауре изнад и испод средње величине са 
правилним обликом и тврдим наготом свиле, без 
мрља и брадица ; 

Свмлегае чауре правилног облика и структуре са 
слабијим вамо том на половима и са! малим бр-ав-
дицама; 

Свилене чауре слабијег вамо та на целој површини, 
које при притиску попуштају, које су услед зл1-
војног материјала деформмсане, свилене чауре 
сомот састава« („бомбаши јат е"); 

Свилене чауре које у свему одговарају (по облику, 
структури, намоту) врсти „Кеак" 11 „Кеакпо", 4 
које оу услед додира са болесним чаурама споља 
испрљане (ако ова мрља не износи више од 1'/4 
укупне површне) и чауре испрљане »од лептир^ 
(„МасМјаФе"), вашим свилене чауре које потичу од 
болесног заната, а које се имају разврстати као 
„К!е&1е" [ „КеаИио"; 

Свилене чауре квантитета „Кеа1е", „КеаНшо" [ „Наг-
о ј е " које су посве прљаве; 

Свилене чауре слабог — папиреатог састава маг' 
мота и без облика али чисте; 

Свилене чауре прљаве, изгажене и све остале 
чауре слабог намота које се нису мојгле разбра 
сгагги у горње класе и врсте; 

Свилене чауре прогрглжене од лептир«*, мишева! 
или других животиња; 

[ Двојке или ©{дае завијених. 
се и посебно паковати по врстама}, а иа сандуцима? 
месту стављати ознака врсте наведене у т. 1 ове 
: Ј / 2 " ) . 

у „Службеном листу ФедерашиЈвне Народне 

Министар лаке индустрије, 
др С&во Златић, с. р. 

3 3 0 . 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБАВЕЗНОМ ПРИЈАВЉИВАЊУ И ПРЕДАЈИ ЖИ-
ВОТИЊСКИХ ТЕХНИЧКИХ МАСНОЋА 

I. — Предузећа' кланичне индустрије савезног, 
р^ј^блшканског и локално^ значаја, предузећа која 

производе животињске техничке ш ш о ћ е као и при* 
ватне метарске радње које врше клање стоке, дужна* 
су обавезно пријавити ове количине доЉвених живо-
тињаких техничких масноћа (маст од црева, маст од 
костију итд.) и ставити! их на располагање одређе-
ним . д р ж а в н а трговачким предузећима. 

2. — Животињским техничким МР шољама- добије-
ним иа начин из тач. 1 располаже министарство, тр/ 
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гогв ине и снабдевања народне републике према упут-
ствима Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ. 

3. — Министар трговине и снабдевања народне 
републике одредиле трговачка предузећа, која ће 
преузимати животињске техничке машоће од пре-
дузећа из тач. 1 и вршите њихову расподелу према 
налозима министарства трговине и снабдевања на-
родне републике. 

4. — Ово решење ступца ка снагу одмах. 

Бр« 7416 
1б мај 1948 године 

Београд 
Претседник привредног савета 

Владе ФНРЈ, ^ 
Борис кидрич, с. рТ" 

Министар трговине и снабдевања 
Јаков Блажевић, с. р. 

331. 
На основу тач. 4 под IX Наредбе о државним 

(везаним) ценама пољопривредних производа до-
носим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О МАРЖАМА ОТКУПА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРО-
ИЗВОДА КОЈИ СЕ КУПУЈУ ОД ПРОИЗВОЂАЧА ПО 
ОДРЕЂЕНИМ ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 

1. — Житарице 
1) За житарице које се купују од произвођача по 

одређеним државним (везаним) ценама, а е обзиром 
на различите услове откупа у појединим срезовима 
министар трговине и снабдевања народне републике, 
по претходним мишљењу републиканског задружног 
савеза, одредиће на бави прописане марже посебне 
марже откупа за поједине срезова (среска маржа). 

Први одређивању посебних маржи за срезове ми-
нистар трговине и снабдевања народне републике 
одредиће и висину доприноса за покрићеч трошкова 
установе која ће вршити обрачун среских маржи. 

Просек свих среских маржи укључујући и допри-
нос из претходног става не може бити већи од про* 
писане марже, 

2) Среска управа за откуп, по претходном ми-
шљењу среског задружног савеза, одредиће индиви-
дуалне марже откупа за поједина места откупа (ин 
дишдуална маржа). 

Просек свих индивидуалних маржи у срезу не-
може бити већи од марже одређене у смислу тач, 1 
зз односни) срез. 

3) Министар трговине и снабдевања народне ре-
публике прописаће начин обрачунавања разлика из-
међу прописане марже и среских маржи, као и ра-
злика између среске а индивидуалних маржи. 

4) Државном откупном предузећу, земљораднич-
кој задрузи и среском задружном савезу припада 
цела индивидуална маржа када испоручују житарице 
франко утоварено у ВЕЈТОН, шлеп или брод утоварне 
станице односно превозно средство уколико се испо-
рука не врши железницом или бродом. 

Земљорадничкој задрузи и среском задружном 
савезу, уколико немају услове за испоруку у смислу 
предњег става већ купљене житарице испоручују у ма-
гацин државног откупног предузећа, припада само 
део индивидуалне марже. 

Поделу индивидуалне марже између државног 
откупног предузећа и земљорадничке задруге или сре-
ског задружног савеза утврђује среска управа за 
откуп. 

II, — Стока за клање и свиње 
1) За стоку за клање и свиње које се купују о д 

произвођача по одређеним државним (везаним) 
нама одређују се следеће марже откупа за 100 кг живе 
мере: 

а) за говеда и телад 80.— дин, 
б) за овце и козе 90,— даљ, 
в) за јагањце 130.—? 
г) за свиње 115.—* Д0Ј. 

2) Обзиром на различите услове откупа у поједи-
ним срезовима министар трговине и снабдевања на* 
родне републике, а по претходном мишљењу републи-
к а н а ^ задружног савеза, може одредити посебне 
марже откупа за поједине срезове. 

При одређивању посебних маржи за срезове ми-
нистар трговине и снабдевања народне републике 
одредиће и видину доприноса за покриће трошкова 
установе која ће вршити обгачун среских маржи. 

Просек свих среских маржи посебно за сваку 
врсту поједине стоке, укључујући и допринос за уста-
нову која врши обрачун среских маржи, не може бити 
већи од марже за односну врсту стоке одређене у 
тач. 1. 

3) Министар трговине и снабдевања народне ре-
публике, уколико одреди посебне марже за поједине 
срезове, прописаће и начин обрачунава«^ разлика 
између маржи одређених у тач. 1 и среских маржи. 

4) Државна откупна предузећа, земљорадничке 
задруге и срески задружни савези купују (преузимају) 
стоку за клање и свиње од произвођача на сточном 
тржишту најближем месту произвођача. 

Среске управе за откуп могу одредити да се пре-
узимање стоке 80 клање ви свиња врши на утовар »ој 
станици односно у месту где постоје услови за кван-
титативни и квалитативни пријем. 

в 5) Државвсм откупном предузећу, земљораднич-
кој задрузи и среском задружном савезу припада 
цела среска маржа када стоку за клање и свиње испо-
ручују франко утоварене у вагон, шлеп или брод 
утоварне станице односно превозно средство уколико 
се испорука не врши железницом или бродом 

Земљорадничиој задрузи и среском задружном са-
везу, уколико немају услова за испоруку из предњег 
става већ купљену стоку и свиње продају државном 
откупном предузећу, припада само део среске марже 

Поделу среске марже између државног откуп-
ног предузећа и земљорадничке задруге или среског 
задружног савеза утврђује среска управа за откуп. 

6) Државна откупна предузећа, земљорадн .чке 
задруге и срески задружни савези при продаји стоке 
зарачунаваће поред одређене марже још и "допринос 
за покривање трошкова сточних депоа у износу од 
25.— динара за 100 кг испоручене стоке. Овај допри-
нос уплаћиваће се у корист „Рачуна за издржавање 
сточних дећоа" код установе коју одреди министар 
трговине и снабдевања народне републике и служи 
за покгиће трошкова сточних депоа 

Министар трговине и снабдевања наводне ре-
публике у сагласности са Министром трговине и снаб-
девања ФНРЈ одредиће места где ће се образовати 
сточни депои, ближу организацију и начин пословања 
сточних депоа као и начин употребе средстава упла-
ћених у корист- „Рачуна за издржавање сточних 
депоа". 

7) Државна откупна предузећа, земљорадничке за 
друге и срески задружни савези дужни су да факту-
ришу ону тежину стс!се која одговара тежини исте, 
када није храњена и појена 12 часова пре утовара. 

Све трошкове од утоварне станице до места испо-
руке сноси купац. 
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III. — Свињска маст 
1) За свињску маст која се купује по-одређеним 

државним (везаним) ценама одређује се маржа од 3,50 
дан. за 1 кг. 

2) Државном о ткупи ом предузећу, земљораднич-
кој задрузи и среском задружном савезу припада цела 
маржа када маст испоручују франко утоварено у ва-
гон, шлеп или брод утовине -станице односно .пре-
возно средство уколико се испорука не врши же-
лезницом м и бродом. 

Земљорадничкој задрузи и среском задружном са-
везу, уколико немају услова за испоруку ^ у смислу 
предњег става већ купљену маст испоручују у мага-
цин државног откупно®* предузећа, припада само део 
марже. 

Поделу марже између државног откупниот преду-
зећа и земљорадници задруге или среског задружног 
савеза утврђује среска управа за откуп. 

IV. — Живина и јаја 
1) За живину и јаја која се купују од произво-

ђача по одређеним,Државним (везаним) ценама одре-
ђују се следеће марже откупа: 

а) за живину 6 дин. за 1 кг. живе мере; 
б) за јаја 0,60 дин. за 1 комад. 
2) Државном олку пном предузећу, земљораднич-

ко!Ј задрузи и среском задружном савезу припада 
цела маржа када испоручују живину и јаја франко 
утоварено у вагон, шлеп или брод утоварне станице 
односно превозно средство уколико се испорука не 
врши железницом или бродом. 

Земљорадничкој задрузи и среском задружном 
савезу уколико немају услова за испоруку у смислу 
предњег става већ купљену живину и јаја испоручују 
у магацин државног откупног предузећа припада 
само део марже. 

Поделу марже између државног ожупног преду-
зећа и земљррадничке задруге или среског задружног 
савеза утврђује среска управа за откуп. 

V. — Пасуљ 
1) За све врсте пасуља које се купују непосредно 

од произвођача по одређеним државним (везаним) 
ценама одређује се маржа откупа од 60.— дин. за 
100 кг. 

2) Обзиром на различите услове откупа ху поје-
диним срезовима министар трговине и снабдевања 
народне републике, а по претходном мишљењу репу« 
бликанског задружног савеза, може одредити по-
себне м»ѕ|рже откупа за поједине ср е зоб е (среска 
маржа) 

При одређивању посебних маржи за срезове ми-
нистар трговине и снабдевања народне републике 
одредиће и висину доприноса за покриће трошкова 
установе која ће вршити обрачун среских маржи. 

Просек свих среских маржи укључујући и допри-
нос из предњег става не може бити већи од одре-
ђене марже од 60.— дин. за 100 кг. 

3) Среска управа за откуп, по претходном ми-
шљењу среског задружног савеза, може одредити 
индивидуалне марже откупа за поједина места откупа 
(индивидуална маржа). 

Просек свих индивидуалних маржи ие може бити 
већи од марже одређене у смислу тач. 8 за односни 
срез. 

4) Уколико министар трговине и снабдевања на-
родне републике одреди посебне марже за поједине 
срезове прописаће и начин обраиунавања разлика из-
међу марже одређене у тач. 1 и среских маржи, као 
и разлика између среске и дадивадуалшх маржи. 

5) Државном откупеом предузећу, земљораднич-
кој задрузи и среском задружном стеву , припада 
цела индивидуална маржа када испоручују пасуљ 
франко утоварено у вагон, шлеп и&и брод утоварне 

станице односно по е возно средство уколико се испо-
рука не врши железницом или бродом, 

ЗемљорадаичкоЈ задрузи и среском задружном 
савезу, уколико немају услова за испоруку у смислу 
предњег (пава већ купљени пасуљ испоручују у ма-
гацин државног откупио г предузећа припада само 
део индивидуалне марже. 

Поделу индивидуалне марже између државног 
откуп ног предузећа .и земљорадиичке задруге или 
среског задружног савеза утврђује среска управа за 
откуп. 

VI, — Кромпир 
1) За кромпир који се купује од произвођача по 

одређеним државним (везаним) ценама одређују се 
следеће марже откупа за 100 кг,: 

а) за млади кромпир (млади р а ш и млади) 150.— 
динара. 

б) за остали кромпир (ружевац-розе и остале 
врсте) БО.-— динара. 

2) Обзиром на различите услове откупа у поје-
диним срезовима министар трговине и снабдевања 
народне републике, а по претходном мишљењу репу-
бликаиског задружног савеза, може одредити посебне 
марже откупа за поједине срезове (среска маржа). 

При одређивању посебних маржи за срезова ми-
нистар трговине и снабдевања народне републике 
одредиће и висину доприноса за покриће трошкова 
установе која ће вршити обрачун среских маржи. 

Просек свих среских маржи, посебно за млади а 
посебно за остале врсте кромпира ук ^/чујући и до-
принос за установу која врши обрачун среских 
маржи не може бити већи од маржи које су за исте 
одређене у тач. 1. 

3) Среска управа за откуп, по претходнохМ ми-
шљењу среског задружног савеза може одредити 
индивидуалне марже откупа за поједина места откупа 
(индивидуална маржа). 

Просек свих индивидуалних маржи У срезу, по-
себно за млади а посебно за остале врсте кромпира, 
ее може бити већи од маржи које су за исте одре-
ђене у смислу тач. 2 за односни срез. 

4) Уколико министар трговине и снабдевања на-
родне републике одреди посебне марже за поједине 
срезове, прописаће и начин обрану нав ања разлика 
између маржи одређених у тач 1 и среских маржи, 
као и разлика између среске и индивидуалних маржи. 

5) Државном откупном п р е д у г 1 " земљораднич-
кој задрузи и среском задружном савезу припада 
цела индивидуална маржа када испоручују кромпир 
франко утоварено у вагон, шлеп или брод утоварне 
станице односно превозно средство уколико се испо-
рука не врши железницом или бродом. 

Земљорадничкој задрузи и среском задружном 
савезу, уколико немају услова за испоруку у смислу 
предњег става већ купљени кромпир испоручују у 
магацин др лс а в ног откупно^ предузећа припада само 
део индивидуалне марже. 

Поделу индивидуалне марже између државног 
откупног предузећа и земљорадничке задруге или 
среског задружног савеза утврђује среска управа 
за откуп. 

Државна откупна предузећа, земљорадничке за-
друге и срески задружни савези, који купљени кром-
пир складира ју (утрапљују) и исти продају (испору-
чују) тек у времену после 1 фебруара, имају право 
да пор ед одређене марже зарачунава ју још и маржу 
од 10,— динара за 100 кг 

VII 
Из маржи одређених овим решењем покршају се 

&ви трошкови од преузимања производа од произ-
вођача до продаје истих франко утоварено у вагон, 
шлеп или брод утоварне станице односно превозно 
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средство уколико се односни производи не испору-
чују железницом или бродом. 

Државна откупна предузећа, поред трошкова из 
предњег става, покривају из одређених маржи и из-
датке за рационализацију пословања и подизања 
културног нивоа откупа и доприноса за фонд руко-
водства предузећа (чл. 2 Уредбе о трошковима др-
жавних откупних предузећа). 

УШ 
За маслиново уље, рибу, суво месо, сир, млеко, 

масло и нељуштени пиринач као и за остале пољо-
привредне производе који се купују од произвођача 
по одређеним државним (везаним) ценама, изузев 
вина, марже откупа одредиће министри трговине и 
снабдевања 'народних република у сагласности са 
Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, I 

IX 
Ово решење ступа иа снагу даном објављивање 

у „»Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије", а примењиваће се од 1 марта 
1948 године. 

Бр. 6962 , 
7 маја 1948 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

332. 

На основу чл. 1 и 4 Уредбе о оснивању и надлеж-
ност^ Комитета за ауто-саобраћај при Влади ФНРЈ, 
Комитет за ауто-саобраћај ери Влади ФНРЈ, пропи-
сује 

У П У Т С Т В О 

ЗА ПРИМЕНУ НАРЕДБЕ О ИСКОРИШЋАВАЊУ 
ПРАЗНИХ ВОЖЊИ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА 
Опште одредбе 

1) Имаоци теретних моторних возила обавезни су 
Д2Ѓ своја возила максимално искоришћују у оба правца 
вожње. 

2) Уколико имаоци моторних теретних возила 
која оу им додељена ради обављања сопствених 
превоза, немају терета иле* немају довољно терета 
за превоз у оба правца вожње, склањаће уговоре са 
државним и задружним предузећима!, ш о и преду-
зећима друштвени« КФ народних организација ради 
превоза њихове робе на релацијама*, на којима има-
оци теретних аутомобила врше своје редовне (пла-
ниране) превозе. 

Овакви превози за рачун других лица, који про-
истичу из уговора уносе се у планова ауто-саобдоа-
ћаја имаоца возила. 

3) Уколико и поред овога имаоци' теретних мотор-
них возила не могу планом предвидети максимално 
искоришћен^ теретних •аутомобила у оба правца вож-
ње а због стварних потреба упућују возила ван места 
свота седишта., обавезни су да вожње празних или 
натовареше возила испод 76% регистарске носивости, 
пријављују саобраћајном отсецима градских и среских 
извршних одбора 

Превози робе у смислу ове тачке не планирају 
се те се сматрају као пригодни (коњуктурки) превози 

робе заѕ рачун других лица, којима се повећава плани-
рано искоришћено теретних моторних возила. 

Пријављивање возила 
4) У смислу овог упутства обавезно се пријављују 

саобраћајном отсецима градских и среских извршних 
одбора теретна моторна возила, која се упућују ва« 
седишта имаоца (власника) возила као и ола која се 
по свршеном превозу враћају или настављају вожњу 
празна или недовољно натоварена. 

Извршни одбори већих градова прописаће да ли 
ће се и на који начин п р и ј а в у в а т е и возила, која 
раде у месном саобраћају. 

5) Теретна моторна возила, која се упућују ван 
седишта имаоца возила, по правилу, пријављују се 
саобраћајном отсеку на 24 часа пре упућивања возила. 

Ако се возило због хитности упућује у краћем 
времену пријавиће се одмах чим се је упућивање пред-
видело односно чим се изда; налог за упућивање во-
зила. 

6) Возила се, по правилу, пријављују у току целог 
дана. 

Градски и срески извршни одбори регулисаће 
радно време за примање пријава е обзиром на локал-
не потребе. 

7) Возила се пријављују писменим, усменим или 
телефонским путем. 

Пријава мора) да садржи: назив (име \л презиме) 
имаоца возила и његову ближу адресу; време када 
се пријава' предаје, односно прима; име и1 презиме 
шофера*, који возилом рукује; податке о возилу, које 
се упућује (регистарски број, марка, носивост као и 
број и укупну носивост приколица уколико се во-
зило упућује сп ириколицама), када се возило упу-
ћује и у које време (дан и час); и да ли се возило 
упућује празно и « недовољно натоварено, какву 
робу превози и у којој количини. 

8) Саобраћајни одсеци градских и среских изврш-
них одбора водиће дневник пријавл^ених возила по 
обрасцу К-1. 

Овај се дневник свакодневно закључује сним што 
се возила, која се могу искористити наредног даш-, 
уписују у следећи дневник, 

9) Да би се избегле непотребне вожње теретних 
аутомобила', извршни одбори већих градова расл сре-
диће уреде (канцеларије) *саобраћај-ног отсека по мо-
гућству на излазним (улазним) правцима града, којима 
ће се пријављивати сра возила и возачи, који саобра-
ћају у тим правцима. . ( 

^ Срески извршни одбори одредиће место (канцела-
ри ју) оа*с браћа јног оте е ка у центру места где се рач-
вају излазни (улазни) правци. 

Ове канцеларије треба видно обележити. Поред 
тога на свим улазним правцима' морају се ставити 
ознаке са« назначењем места (адресе) где ће се возачи 
јавити. 

10) Возачи теретних аутомобила, који су извршили 
превоз робе, те се са правним или недовољно натова-
реним возилом (испод 75% регистареке ш е иво ст и) 
враћају или настављају вожњу, обавезни су да са 
пријаве саобраћајном отсеку извршног одбора места 
одакле се враћају или настављају вожњу са празним 
или недовољно натовар ен им возилом, одмак пошто је 
истовар робе изврше«. 

Уколико возачи при доласку у место истовара 
робе пролазе проред канцеларије саобраћајних оте ека, 
пријављују се одмах, дају потребне податке и затим 
примају налоге саобраћајних оте ека. 

И) Ако у месту истовара робе нема органа сао-
браћајном отсека возари ће се пријавити успутним 
саобраћајном отсецима, који се налазе у правцу 
вожње. 
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Оријављн&ање 
12), Државна надлештва, установе а за* 

деуишк ододуивка део и о р а д е а сродних и 
фх^нига даја а адрта&ш® ирздаећз. уло-

ш к а имају робу погодну за иршоа тзршшм зутог 
ш б ж ш у еодОрвА&јдегвд отоцима 
извадак и среских извршних одбора, рада еѕецгу-
алнор презида. 

У већим, градовима- раба се здријаа&ује оној .к^нце« 
зарији саобраћајном отсега, која- се налази на правцу, 
којим се роба шаље. 

13) Роба- за превоз пријављује се писмено, усмено 
ши тс тео)опек и 

П р и « за превод мора д<* садржи: шзив (адреса) 
као и број телефона лица, које подноси пријаву; 
врсту робе (ншмеш&ак^ робе); тежину робе" и ко-
личину; начини провала и број колета; пошиљаоца 
рабе и место тдр се раба' 'налази (место) утовара, 
улица, број и број телефона); име лица које преузи-
ма робу адгстоно коме ће се роба предати (назив и 
етна адрес?«)* где ће се роба истоварити (место, 
улица и број), до кога се (рока роба има истоварити; 
да лп ез роѓ'3 може превести у више махова и У 
појим количника 

14) Ова пријша се сматра као поруџбина превоза. 
Уколико Је роб; у међувремену превезена на 

други чфачш-г или преотме потреба за превозом при-
дава? ће се оди тх откззатк. 

15) РадII>' снагу за утовар односно истовар робе, 
гоја 'е пријављена у смислу овог упутства, мора да' 
обезбеди пошиљалац односно прималац рабе. 

16) Саобраћајна отсечи градских и среских 
извршних одбор-, в миће дневник о примљеним при-
јавама за превоз робе но обрасцу К-П. 

Овај се дневник свакодневно закључује. Неизвр-
шена превози уносе се у дневник за наредни дан. По-
бада. о примљеној награди (рабату) зз посредовао 
-превоза, уносе се изненадно 

Издавање налога 
27) За свако расположиве) возило, коЈе је пријав-

љено по 7214. 4 и 10 овог упутства, отсек з»а саобраћај, 
уколико има пријављене робе за> превоз, одредиће 
терет и корисника чин с* роба »ма превести. При 
томе се м!ор»а водити рачуна о равд овалном мскори-
шћењу возила, о приоритету робе, о могућности брзог 
утешите као и о томе да се овим искоришћењем не 
ремети редовно извршење задатака имаоца возила. 

18) У том циљу, отсек за саобраћај издаваће во-
зачу пријављен ог теретног возила налог за превоз по 
обрасцу К-1И 

Налог сг исписује у два* примерка етим што се 
дупликат задржава у књизи налева' код отсега? за1 сао-
браћај ради евиденције. Дупликат нема података — 
купона за примаоца и пошиљаоца рабе-кл«о ни купон 
за отсек за саобраћај 

19) Возач је дужан- да по овом налогу поступи и 
да газио-г изврши V одређеном року 

Ако из оправданих разлога, као што су већа 
неисправност возила, или што роба није опремљена 
итд. возач није у ставку »да налог изврши или гл не-
може извршити У одређеним року, има о том најкра-
ћим путом да обавести отсек за саобраћај који је 
издао н&лог 

Отсек за саобраћај издаде воа&чу налог за нови 
превоз ти налог за слободан пролаз. 

20) Пошто је утовар робе по (налогу оте ека за 
саобра&г.ј извршен, корисник услуге (пошиљалац) ду-
жан је да о отпремању робе одаш: и најбржим, нави-
ком обавести примаоца, »мо би се обезбедило исто« 
вар ивање ,и преузимам« робе. 

21) Отсек за саобраћај меће задржавати теретна 
®о«з«ла у случајевима -наброиш«*, у тач. 4 Наредбе о 
ишоришћешу теретних моторних возила* 

у том случају, возачима ее издаде адог т ела* 
бодан пролаз (вожњу) по обраду К-Ју УКОЛИКО 80« 

рећ »е располажу 'Посебним о м о т и м а мини-
старства локалног саобраћаја народне РФПУбЛЈШ 
правцу вожње у једном правцу. 

22) За превоз робе ноћу издаваће са шлог с м а 
ако је осигуран пријем и предаја робе (на женмин* 
кој станици и слични превози). 

Пријем, превоз и нредаЈа робе 
23) Предаја робе возачу као и преузимање исте 

т превоз врши се на основу оригинала налога аа пре* 
воз рабе, који отсек за саобраћај издаје возачу. 

Пошиљалац робе попуњава податке о роби ши 
оригиналу путног шлога, КОЈО затим потписује, П О -
шиљалац је одговоран за тачност ових података и У, 
случају када, н<-< његов захтев, исте попуњава возач. 

Возач предаје пошиљаоцу риос попуњени купон 
I, који му слу иси к?о документ о предњи робе за 
-превоз. 

Пошиљалац може робу, поред налога, предати и 
ио „купиле документима, што се назначава на налогу, 

24) Воза*! је дужан да приликом преузимања робе 
испита точност унетих податка као и то да ли се по-
даци слажу са врстом, тежином и стањем преузете 
р(обе на превоз 

25) Возач предаје робу примаоцу по истоме налогу. 
Прималац попуњава и потписује податке на налогу и 
тиме оверава пријем робе. Возам предаје примаоцу 
робе и купон II, који му служи као документ о при-
јему ообе. 

Налог остаје као документ извршеног превоза 
коп, имаоца возила и служи истовремено за обрачун 
за друге превозе, 

По завршеном превозу, ималац возила којим је 
превоз обављен, обавештава отсек за' саобраћај купо-
ном III. 

Одговорност за превоз робе 
26) Отсечи за саобраћај одговорни су за правилно 

регулисање превоза робе и искоришћено празних 
вожњи теретних моторних возила. 

Они су одговорни и за то да се роба по својим 
особинама и тежини правилно распореди за превоз 
теретним моторним возилима, чије се празне вожње 
користе. 

27) Пошиљалац (е одговора« за правилно пакова-
ње и утовар робе. Приликом утовара1 робе пошиља-
лац је дужан да се придржава упут ств', и захтева 
возача. 

2-8) После преузимања пошиљке и потписивања 
налога од стране пошиљаоца» и возача одговорност 
за пошиљку прелази шта возача, која траје док робу у 
истоме стању не преда примаоцу, што се потврђује 
на налогу. 

Ако пошиљалац са робом упућује посебног одро« 
водник®, вомч је дужан да ра прими и у том случају 
одговорност за пошиљку солидарно сносе возач и 
спроводник. 

29) У случају да воза** по доласку у место исто-
вара не може пошиљку предати одређеном примаоцу, 
одмах ће се пријавити отсеку з® саобраћај градског 
или среског извршног одбора ради истовара и предаје 
робе. Уколико таквих у месту истовара нема-, јавиће се 
месном народном одбору. 

За све време неоправдаиог чекања, као и за друге 
настале трошкове, због непредавање робе, з а р а ж а -
вају се тарифама петли. 

Обрачун превоза 
30) 3а превозне услуге, које су извршене искор**-

шћењем празних вожњи- теретних аутомобила^У сми-
слу овог упутства, корисник услуге плаћа о5% од 
редовне тарифе За превод одговарајућа врсте рабе. 
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Ово смањење тарифе признаје се само на веш-
мирсад ©менде; споредне простој бе и пенали напла-
в и Ш У РУ^ом износу. 

31} Обрачун услуге врши се т основу података 
и г малога превоз терета, који је издало отсек за 
Ј&оАрјаш!) и података иа путног »алопа. 

Правдана услуга наплаћује се по рачуну изврши-
оца превозне услуга. Корисник услуге "мора рачун да 
плати у року од 5 даш! по његовом пријему 

^ Р а п & а ћ ш и изшси<од<шжв1и>х (пригодних) пре* 
во^а оор1аЈчунаш|ју се на следећи начин; одбија хе по-
рез ѕ$а! нромет услуга по односном .тарифном броју; 
до Ш% ишлаћује се во&зчу, који је превоз изврдао 
мао ««»Г1р1а1дЈа; до Б% исшаћује се као награда за по-
седовање служ&еницшља .одсека за саобраћај чијим 

поф-едетвом дошло д о извршењу превоза; шоферу 
ле одмах ^шиваћу је,додатак за остварене тонске ишло« 
негре, да ЅЈрдаздну вожњу, 'који му припада у смислу 
Урадбе о регулисању платан и додатака1 шофера, шо-
ф е р с к а дао-моКнина и кондуктера-; одбијају се евенту-
ални остали трошкови -изазвани овим превозом. 

Останак обрЈаЈчун-агге суме претставава надпл^нску 
да&ит. 

33) У погледу књиговодствене евиденције непла-
ћених изшса и њиховог обрачуна предузећа кода при-
мењују основни распоред конта (кортни план) за екс-
ллоавшедију -аут омо би лек ог саобраћаја, поступиће у 
смислу у д у г о м датих уз наведени ко итни план. 
Остале установе и предузећа поступиће ка сличан 
Ш Ч И Н . 

Завршне одредбе 
34) Министар локалног саобраћаја народних ре-

публика приликом одређивања висине постотака, који 
ће се 'Наплаћивати возачима и службеницима отсека 
за -саобраћај »градских и среских извршних одбора, 
Имшће у виду врсту и носивост возила., врсту робе као 
в природу рада имаоца возила (за- возила која при-
падају ј̂ авно»м аутосаовраћ-ају и трговини, додатак ће 
бити мањи неголи з.з< возила који припадају шумар-
ству, грађевинарству и тд.). 

35) Министар локалног саобраћаја народних репу-
блика прописаће по потреби ближе одредбе у духу 
овога упутства 

36) Штампање потребних образаца извршиће ми-
нистарства локалног саобраћајна народних република 
и додељивати их отсецима за- саобраћај градских и 
среских извршним одбора. 

Бр. 2178 
5 мафа 194в године 

Београд 
Претседник Коми!ета 

з,а ауто саобраћај при Влади ФНРЈ, 
Чедо Капор, с. р. 

ОДЛИКОВАНА 
ПРЕЗИДИУМ 

Назадне скупштине Ф е д е р а л н е Народне 
Републике Југославије 

на ђенову члана 2 Закона о орденима и медаљама 
Ф^ерададше Народне Републике Југославије а на 
предао? Врховног команданта оружаних снага 

р е ш и о ј е 
да се за показану .храброст и стечене заслуге ва 

изрод у току «ародноосж>бодалачке борбе одликују 
ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

брр^и: Хшгедавић Ш. Нурија, Маројевић С. Бајо 
и Обрадовић Д. Милош. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

'борда: ХјЗ(МВДовић Ш. Нурија!, Маројевић С. Бајо, 
и Обрадовић Д. Милош. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
водан« Мартић Б. Миломир; 
мл. водници: Абрамовић Ј. Абрам, Јефтовић А. 

Живадин, Јорговић П. Здравко, Лазаревић Д. Влајко, 
Мисаиловић М. Борисав, Пантелић Р, Милија, Петро-
вић Д Борисав, Перић Н. Велизар, Рисжвојевић Р. 
Милић, Рамовић В. »Милоје, Станковић Љ. ЈВистор, 
Стојковић Б. Милутин, Терзић П. Слшккм, Вићамкввић 
B. Лука и Ждеро Б. Чедо; 

•боца: Андрошевић А. Ижши, Аџић Г. Миливоје, 
Ашковић М. Такир, Ахшовић А .Мехмед, .Бошњако-
вић М. Алија, Богот ,М. Стеван, Благојевић В. Жито-
мир, Бољашшић О. Рамо, .Бакић С. Михајло, Бећар 
М. Рамо, Ботић М. Рашид, Богићевић Т.. Блажо, Ве-
ј н о в и ћ А. Мустафа, Бегић М. Јакуб, Бурца П, Јанко, 

. Бубић М. Мехмед, Благојевић А. Стојан, Благојевић 
Т. Владо, Беришиќ Т. Шћепа н, Бејтић Р. Хамид, Бо-
шшић.Н. Лазар., Барић И. Иван, Баришевић П. Ан-
то, Бобан М. Стјепан, Божић С. Радисав, Буднић Т. 
Сава, Вши анов ић В, Драгоје, Бешић С. Хилмо, Бенек 
Н. Јанко, Боровчанин М. Трифко, Бошковић М. Влај-
ко, Бабић П. Стојан, Цвијановић Н. Љубиша, Чулић 
C. Душан, Чутук Н. Иван, Ћамиловски О. Нешад, 
Дудуковић С. Никола, ДимитриЈевић Р. Бошко Ди-
здаревић М. Ахмо, Даниловић Д. Радоје, Дервишевић 
С Ахмет, ДеЈић В. Тодор, Дошло Р Коста, Дедић И. 
Хамдија, Дрнић С. Ненад, Дракула П. Ристо, Дими-
триј евић С. Драган, Делић М, Мехмед, Драгић Ш. 
Бранко, Дммитри)евић Сава, Ђукић М.- Саво, Ђокић 
М. Василије Ђанковић А. Усо Ђубић М. Десимир, 
Ђорић Б. Чедомио, Ђоковић Б., Неђо, Ђурјић В. Бу-
димир, Ђокић И. Хасим, Ђаковић И Дане, Ђозић Ђ. 
Миленко, Ђукановић П. Јован, Џи*чћ А. Осман, Јок-
симовић М. Жизан, Филипова!* С. Марко, Фејзић Н. 
Нучо, Фета А. Фехим, Г арловић М. Јован и Главен-
кшн«ћ Р, Душан, Гужвић Н. Момчило, Гојић М Владо, 
Гаврић М. Ђојо, Гегић П, Милан, Граховац П Ђорђе* 
Голубовић Н. Спасоје, Гавриловић С. Милинко, Гли-
шешић М. Драгољуб, Готе П, Филип, Хаџи јевић П. 
Филип, Хаџијевић П. Петар, Хоџић О Ибрахим, Хаса-
нић С. Сафет, Хадса« С, Хусејин, Хрустић Ш. Хазим, 
Хусић М. Хусо, Хаџић Џ. Осман, Хајдаревић С Зилко, 
Игњић С. Цветко, Грујичић Л. Радојица, Ивановић 
М. Мико, Илић Б. Љубомир, Ивановић Д. Милутин, 
Ивановић П. Коља, Јефтић О. Љубомиру Јанковић 
Р. Кристивоје, Јовановић О. Драгутин, Јанковић С. 
Стојан, Јерковић М. Анте, Јусић Е Шаћир, Јовић 
Н. Богдан, Јагодић Ђ. Бранко, Јованови М. Војислав, 
Јокић И. Илија, Јоксимовић М. Живан, Ју сић 3. Ша-
баз, Јухас Ф. Јосип, Крџалић А. Изет, Карабеговић 
М. Мехмедалија, Кувекаловић М. Миладину Кокор сивић 
М. Мустафа, Ковачевић В. Исак, Којић Ц. Душан, 
Карић М. Ајбо, Кнежевић М. Милутин, Ковачевић М, 
Мозишло, Комленовић С. Станко," Касало Ф. Фадил, 
Комад И. Хамид, Ковачевић И. Шефкија, Кеврић С 
Техим, Касуновић А. Алга, Кисић Н. Бранко, Којић 
Б. Јефто, Лаадић Ф. Аугустин, Лазић Д. Драгиша, Ле-
тић Ђ. Мићо, Лечић Р. Гојко Лакетић Б. Страхиња* 
Лазовић В. Радосав, Ловре П. Мирко, Луковић М. 
Владан, Лазаревић Ђ. Благоје, Милић О. Суљо, Ме-
шић О. Ариф, Милетић С. Бранко, Мехинагић С. 
Едип, Моро Н. Мехо, Малићевић В. Јездимир, Мар-
четић С. Величко, Мичић П. Лазар, Махмутовић Ј. 
Беган, Милановић С. Душан, Мешић Н. Мустафа, Ми-
чина С Јово, Марковић М. Никола^ Марчета М. Иви-
ца, Миливојевић П. Драгић, Марковић М. Миодраг, 
Марјановић Д. Љубо, Мехмедовић Н. Мехмед, Ми-
кулић С. Божо, Маровић М. Иво, Митровић Ђ. Ми-
лутин, Михаиловић Г. Јово, Мас ли ћ М. Лазар, Ман-
дић С. Симо, Матрак С. Танасије. Митровић М, Мио-
драг, Мешић .Б. Сале, МилојковићС. Александар,- Ми-
тровић В. Сава, Мирковић Т. Борисав, Милу тановић 
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М. МИЛОЈКО, Маринковић Ј . Рајко, Михаиловић С. 
Мирко. Мутаповић О. Авдо, Мраковић М. Секим, 
Марковић В. Радомир, Маринковић Д. Тето, Марин-
ковић Д. Младен, Милосављев^ Ј, Тор јан, Минуто 
А. Владимир, -Миленковић Р, Милојко, Мајтап М. 
Јован, Марјановић М. Миодраг, Медојевић М. Вла-
димир, Николић Н. Тодор, Нађ С. Золтан, Николић 
Ј. Стојадин, Николић П. Стево, Николић Ђорђа Илија, 
Недовић М. Миленко, Нумић О. Суљо, Новитовић С. 
Милорад, Ношић С. Ахмет, Нешовановић В. Милорад, 
Николић С. Новак, Николић В. Душан, Недељковић 
М. Андрија, Његовановић Т. Цвијо, Омаиовић М. 
Муниб, Орлић Н. Љубомир, Обреновић Ј. Жарко, 
Омерагић М. Авдо, Обад М. Комал, Стоковић Ј. Де-
симир, Петронијевић Н. Миодраг, Печеница И. Рајко, 
Перђоновић М. Петар, Пантовић Р. Вукић, Петровић 
М. Вићентије, Поповић В. Драгослав, Спасојевић С 
Милан, Пецо А. Авдо, Петровић Р. Петар, Пилавџија 
X. Салко, Прокић X. Мустафа, Петровић Г. Миленко, 
Печенковић X. Селим, Пандуревић Ј. Раде, Павловић 
Д. Љубиша, Пелех С. Узеир, Пантовић Р. Миломир, 
Перић Ј. Ђоко, Павловић Ђ. Стјепан, Нејић С. Илија, 
Настовић Н. Брацан, Рамић X. Рамо, Рагоја Ћ. Перо, 
Ристивојевић Л. Стеван, Радисављевић М. Милоје, 
Рамић М. Живко, Ратковић Д. Милисав, Рагуш Б. 
Анђелко* Ракић Ж. Душан, Ракић Ј. Петар, Радовић 
Н. Миленко, Радкић В. Витомир, Спасојевић С. Ми-
ла«, Соколовић Н. Јово, Сивић С. М у ј $ Сашћ М. Ми-
ле, Савић Б Гојко, Семић Н. Бећир1, Сертовић С. Сма-
ил, Стојановић Ј. Петар, Савић Р. Милан, Савић М. 
Милун, Стаменовић К. Митар, Савановић Ђ. Милан1, 
Савић Р. Боро, Савић Ж. Михајло, Смиљанић Д. Ра-
де, Савић С. Перо, Станковић М. Ризорд, Смаилагић 
Џ. Разим, Сикимић С. Душан, Симић П. Јефто, Си-
мић Р. Цвијетин, Совиљ И. Боривоје, Стојчиновић С. 
Стјепан, Станић Т. Драгутин, Станојевић В. Недељко, 
Стефановић С. Милосав, Шувалић Р. Сафет, Шахурић 
X Хасан, Шуњић М. Недељко, Шековац Ј. Шпиро, 
Шуњев ацовић Д. Радосав, Шкоро, Д, Милош, Тасић 
Р. Десимир, Тодоровић С. Милан,Тривуновић Л, 
Слатко, Трпић С. Недељко, т ешић Ж. Десимир, Тр-
новац О. Халил, Трипковић Ђ. Цвијо, Тодоровић А. 
Петар, Тодоровић В. Перо, Трупољац С. Милош, Ту-
зелић Ј. Мато, Урошевић М. Душан, Видовић П. Стје-
пан, Вујичић Н. Вид, Вујасиновић Т. Симо, Вујасин 
Л Јован, Вуковић С. Богдан, Вученовић Ђ. Павле, 
Видић Т. Славко, Вујевић О. Душан, Барда М. Сулеј. 
ман, Вучетић П. Драгољуб, Вехибовић С. Нурођа, 
Вујадиновић Р. Новица, Велагић М, Химзија, Вукиће-
вић Ж. Миросав, Вељковић Ж. Александар, Вукајло-
вић Б. Вукан, Вербић Р. Видоје, Вукајловић Ђ. Сре-
тен, Зафировић С Осман, Жеравчић В. Драгољуб, Жи-
Бановић П. Душан, Живојин Ј. Петар. Жужа Ј. Цвет-
ко и Живић Л. Симо. 

МЕДАЛуОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
мл. водници: Абрамовић Ј. Абрем, Брадарић М. 

Хусеин, Барић П. Никола, Думиор М. Хусеин, Ђокић 
1М Добросав, Гарић Р. Иван, Илић В, Драгољуб, Јок-
симовић Ж. Светолик, Јоковић Ђ. Љубомир, Јакувец 
Е. Иван, Јовић М. Душан, Премовић Р. Вид, Кнежевић 
П. Милорад, Кубат И. Хасан Клисура Б. Јовица, Ка-
рајлић А. Шефко, Кнез Л. Стјепан, Милић Ж. Мом-
чило, Миличевић М. Ђорђе, Мујчиновић М. Зухдија, 
Николић Р. Станоје, Омерчић С. Мустафа, Окиљевић 
Ћ Милош, Пирагић Б. Мустафа^ Петекећ С. Стјепан, 
Пехар И. Илија, Петровић М. Михајло, Петровић Ф. 
'Љубо, Разић А. Бего, Радаелић А. Надић, Ризвановић 
'А. Надир, Станковић Т. Станко, Станковић Љ. Вик-
тор,Шкоро Милош, Шавар Ф. Иван, Шакина А. Ју-
стуф,Типура А. Мехо, Жужа Т. Душан, Андри јашевић 
Ш Ивица,Абјанић М. Антон, Абрамушић Ф. Боре, А-
цић Т. Радоје, Алић X. Ариф, Авдаковић М. Шабан, 
'Алихоџић А. Амдо, Ајнаџић М. Галиб, Антонић С. Ми-
лан, Агић С. Асим, Алексић П. Љубивоје, Авдић С, 
Мехмед, Аврић М. Стево, Бошковић Ч. Дамјан. Бај-
ровић Д. Адем, Брдар М. Узеир, Будор Ј. Ђуро, 
Бучар Ј. Мијо, Бјелосавић С. Љубо, Балтић 3. Бра-

нислав, Боројевић В. Миле, Богдановић М. Мило-
рад, Бабић С. Стојан, Бајрамовић А. Шефкет Божић 
B. Иван, Башић В. Душан, Бачеви^ *С. Микајло, Би-
лош А. Божо, Богунић М. Рефок Богдановић С. Вељ* 
ко, Блажић Ј. Миле, Блековић И. Иван и Беговић 1\ 
Сафет; 

борци: Баић М. Адем, Брајковић П. Стојадин, Бе-
јић Ж. Живојин, Бардаковић С. Стипе, Баранац М, 
Бошко, Беговић Н. Хасиб,Бећировић М. Бећир, Бла-
жевић М. Лука!, Церић И. Ферид, Полић Ф. Фрањо, 
Цветановић М. Славољуб, Чолаковић И. Омер, Ча-
чић Н. Фрањо), Чубрило Д. Милан, Чаушевић Ф. 
Неим, Чак алић О. Ѓафер, Чубара В. Илија, Надера И. 
Никола, Чонлић М. Хасан, Ћишић 0 . Мустафа, Ћо-
ровић О. Перо, Ћосић М. Вељко, Дејановић С. Срето, 
Дедић И. Шаћир, Драшковић В. Милош. Дринић Ш. 
Бего, Башић О. Рамо, Даниловић Ђ. Живко, Декет 
М. Ваоилиј, Драговић Р. Драгослав, Делић М. Мухо, 
Дугалић М. Мухамед, Дафинић Т. Лазар, Диздар И. 
Абдурахман, Дервишкадић М. Дервиш, Диздаревић 
М. Мехмед, Драгановић С. Стеван, Делић X. Хасан, 
Дељкић А. Аљо, Дураковић С. Хасан, Дураковић Ж. 
Рамиз, Дураковић X. Мустафа, Драшковић В. Милош, 
Димитриј ев ић С. Драган, Дувнак М. Рамо, Дмитро-
вић М. Драгиша, Ђорем М. Рајко, Ћопић Р. Ђорђе, 
Ђуздановић X. Хабид, Ђурановић Ђ. Ристо, Ђафић 
О. Џафер, Ђурић Д. Раде. Ђанко Ш. Осман, Ђурић 
Р. Јован, Ђекић Јована Раде, Ђаковић И. Дане, Пале 
Н. Стеван, Џафић М. Абаз, Џиндо Ха [дага, Џина-
ковић е . Хасим, Елез М. Стјепан, Бкмић М. Шаћир, 
Ферхатовић М. Ешреф, Фабијан Р. Александра, Фра-
нић Ј. Јосип, Гафић 3. Мустафа, Газија В. Милорад, 
Галски М. Стјепан. Гламочанин М Бранко, Гацич М. 
Урош, Гатарић П. Мирко, Гу дуловић Л. Милорад, Го-
лић Н. Давид, Гранић Ћ. Смајо, Гашић П. Љубо, Га«-
зибеповић М. Идриз, Горановић Р. Ристо, Гађе М. 
Владо, Грајић С. Едхем Глигоревић Ђ. Милован, 
Готе П. Вилим. Хасановић И. Шабан, Хајрић И Ре-
мзија, Халугић С. Абдурахман, Хајрић И. Хусија. 
Хегедаш И. Александар, Хубан А. Омер, Хоџић Б. 
Шефко, Хукара А Касим, Хасанић М. Фахрудин Ха-
.иахметовић А Шаћир, Хамза Р Ћазим, Хајци?® Г. 
Владо, Хаџић И. Мухарем, Хоџић М. Јусуф, Хал ико-
нић О. Мухарем, Хаџимујић М. Назих, Хасановић С. 
Сафет, Имамовић С. Сафет, Илић М. Перо!, Имамо-
вић И. Ибро, Исовић С. Мехмед, Илинчић Ј. Мирко, 
Илић Л. Обрен, Јечменица М. Вељко, Јоксимовић 
М. Будимир Јурчевић Б. Стипо, Јешић Л. Митар Ју-
ришић Б. Стјепан, Јојевић М. Мирко, Јовановић М. 
Боривоје, Јањаишн Л. Милован, Јовановић Д. Живо-
мир, ' Јасински И. Јосип, Јефтић Ђ. Драгутин, Јаша-
ревић М. Ибро, Јурјевић Л. Звонко, Јусић Е. Шаћир, 
Јокић И. Мијо, Јанковић Ћ. Милован. Јефтић П. 
3дражо, Јовановић С. Радован, Јур.лћ П. Мато и 
Јечменица Ј, Рајко; 

борци: Лучић И. Јозо, Лукић П Митар, Лукић 
Д. Миленко, Липовача О. Мустафа, Мердановић И. 
Ибро, Међанија И. Мухарем, Мулахасановић Ћ. Зул-
фо, Мркаљевић С. Мехмед, Милић М. Симо, Мокић 
ЈТ. Милош, Мочилер Ј. Матија, Милојевић С. Михај-
ло, Милетић С. Илија, Митровић Ј Перо, Марић Ј. 
Јосип, Му ски ћ Р. Миленко, Махинагић С. Едип, 
Марковић П. Стојан, Мердић Ш. Сејфо, Мешковић М. 
Хамдо, Миливојап Т. Миле, Маринковић В. Ђорђе, 
Мурановић И. Ариф, Михајловић С. Душан, Милетић 
Ж. Милоје, Миличић В Мићко, Милован М. Иван, 
Миленковић Н. Милоје, Младеновић Г. Тодор, Муста-
чевић В. Салих, Марковић Т, Тодор, Марковић И. 
Винко, Мишкић А. Алија, Мујкановић С. Ферид, Муј-
кић А. Химзо, Матић Н. Мирко, Маглајић М. Џемал, 
Мусић А. Хасан, Марић Т Ђорђе, Мустафић О. Ибра-
хим, Медан И. Милосав, Михаљевић С. Анте, Мамић 
C. Перо, Марковић Р. Милорад, Миљевић Ј. Чедо, 
Мишић Ј. Пејо, Мехић Е. Сефер, Муратовић А. Адам, 
Миљковић Б. Милутин, Мијатовић П. Илија, Митро-
вић Ђ. Марко, Машић X. Мухамедлија, Михина Ј. 
Антун, Марас И. Петар, Муратовић Р. Ибрахим, Мило-
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савчеви*- Д. Петар, Макс^шовић И. Станко, Мандаћ 
С. О к « , Муратовић- 3. Мвхо, Марковић Т. Душ&ђ 
Минас Т. Иван, Жешиновић Е. Мустафа, Максимовић' 
Т. Неђо, Мамић Ј. Мијо и|Манигода Н. Божо; 

борци: Јефтовић* Ш. Милош, Јурић Ј. Иво, Јаша-
ревић А. Осма«, Јовичић Ј. Илија, Јанковић В. Жарко, 
Јурчевић М. Иван, Јанковић М. Милорад, Јовановић 
Ј . Милорад, Јакић X. Мустафа, Јанковић Д„ Неђо, 
Јешић Н. Свако, Јефтовић М. Милија, Јухас В. Јо-
сип, Јејегаћ М. Мирко, Ковачевић О. Мухарем, Кова-
чевић И Осим, Касадо И. Илија, Кнежевић Б. Петро-
није, Какрић1 И. Јосип, Капичић Ђ. Мухарем, Којић 
В. Мила«, Капић Р. РеОо, Ковачевић С. Стојан, Кне-
жевић И. Анто, Кнежевић А. Вито, Кресо И. Винко, 
Куртић А. Томислав; Ковач М: Авдија, Крзнаревић Т. 
Стеван, Конта Т' Винко, - Карина А. Шефко, Конка 
А. Атиф. Крунић Д. Милорад, Кремовић М. Илија', 
Крчмар Ђ: Остоја, Калиман С. Хусо, Крешевљаковић 
И. Кемал, Којић Б. Недо, Краварушић П. Ђорђе, Кру-
жић Ј. Иван, Каменчић А. Салко, Краљ С. Јанко, 
Ѕр^ко X. Изет, Каримановић О, Мустафа, Кујунџић 
A. Салко, Козна А. Мијо, Ковачевић С. Јован, Кадрић 
Р. Алија, Куљани« С, Лазар, Круљ Ђ. Вукан, Кнеже-
вић С. Чедо, Којић Б. Јефто, Керић Л. Живко, Кола-
ковић С, Хасан; Летука С, Хасан, Лукачевић А. Фра-
но, Лазаревић Ђ. Благоје, Лу гошић И, Маријан, Ла-
кић С. Милош и'Лукић О. Перо; 

борци: Милановић Ј. Ахмет, Миклаус А. Влади-
мир,Миленковић' Р. Милоје, Мајтап М. Јован, Марја-
новић М. Миодраг, Медојевић М. Владимир, Николић 
П. Давид, Недић* С Алекса, Нинковић С. Младен, Ну- -
кић И. Рефик, Новић М. Лазар, Николић И. Бранко, 
Новаковић Д. Боривоје, Недић С; Ђорђе, Николић 
B. Душан; Николић Тодор* Недић С. Ђорђе, Нико-
лић В Душан, Њеж&ћ Љ. Ново, Османбеговић М. Му. 
стафа, Оршалић II Иво, Османагић С. Ариф, Омер-
хоџић А Галиб, Омаиовић Р. Б е т Оолушић М. Иван, 
Орлушић П. Јосо, Осмић • Абдурезак, Одак ј Ј^ -Маге^ 
Пешић Р. Милан, Петровић М. Новак Ј о р о в и ћ Љ. 
Србољуб, Пазар ац С. Екрем, Пауноад^О; Милутин, 
Парас П. Светко. Перић М. Божо^ђ&ишић М. Анто, 
Павловић Б Љубинко, ПродачеГвић Б, Момчило. Про-
шић X Хасан, Поповић М^Јован. Прачић Ј. Хасан, 
Пуханић М Лука. П е т р о в а П Љубо, Петровић И. 
Стјепан, ПетровићГЈ^Драгом-ир, Пљевљаковић X Са. 
бит. Нанић Т С#воГ Пејчић Л. Андрија, Петровић П. 
Драго, Паш^г М. Петар, Павловић С. Срећко, Пебић 
Т. Јовдн^Петровић Љ. Мирослав, Прљача Ј. Осман, 
Пер&1ГИ. Анте, Панић С. Јово, Петровић С. Илија, 

"Павлетић М Иван, Петрић М. Ивица, Пасаоић С. 
Мириса, РеЦковић ЈБ Слободан. Ристановић М Ми-
лан и Радић А. Јосип; 

борци: Радусиновић Ј, Иргуд, Радановић Т. Се-
ку /та, Рожанковић М Стјепан. Ристић Ђ. Саво, Рашо-
вић Н. Божидар, Радосављевић А Паун, Радојчић Ј. 
Крсто, Ру пар Г. Милорад, Рамић М Атиф, Ристанић 
К Марко, Раковић Л Дане, Ристић Т. Перица Ра-
нић- Р. Витомир, Спахић М. Асим, Спахић О Јусо, 
Симић М Ђорђе. Симановић О Ибро, Симић А Миле, 
Симић Ж. Бранко Спахић М. Зундија, Спасојевић Ж. 
Стојадин, Симић С. Стеван, Сиљагић X. Фауд, Су- ' 
љаковић М Бего,СаМић М Шабан, Станојевић У. 
Богдан, Смаиловић И Јусуф, Смаиловић X, Демир, 
Савић С. Ђорђе, Станар М Јово, Сеич М, Чедо, Сте;, 
фановић П. Александар, Секулић А Милорад, Сали-
ховић X Исмет, Синановић И. Осман, Симић П, Ристо; 
Старчевић П Мићо, Секулић Д. Милован, Стакић С. 
Милан, Субашић Л. Петар, Субашић Ј. Бошко, Савић 
М. Ристо, Савић Ж, Душан, Сладић А. Едхем, Симић 
C. Милосав, Стамбол М Хусеин, Симић Р. Владимир, 
Салиховић М. Неџиб, Стевановић С. Божо, Сејмановић 
Е. Адем, Сејмеаот*ћ А. Нусрет, Савић М. Раер,, Са-
рајлић М, Хајро, Суљевић С. Касим, Стантић Ж. Ми-
тар, Симеуновић М; Неђб .̂ Савановић* А. Омер, Оѓо* 
Јановић-ЈМ. Недељко, Сушић В. Данило, Стокановић М. 
Бошко и Симић В. Перо; 

Шишовић м: Богдан-, Шарић-Ф. Фрањо, Шаренац П 
Ш и п к а С- Илија, Шалдић С. Махмут Шмитран 

М Милош,Шашић X. Србо, Шестак Ф. Стјепан Ши-
шић Б. Петар, Табаковић А Химзо, Толић 3 Андрија, 
Томић В. Мирослав, Топаловић Ј. Здравко, Туцман; 

1°СИП' С. Јово, Терезија И, Љубо Туби« 
II. Ђуро^ Туфегџић Д. Ћетко, Томи ов,ић Д. Шериф; 
дешић Н. Милан, Тодоровић Л Бранко, Тановић Ђ 
ЦВИЈО , Трбић Д. Илија. Томић Ш Мијо, Тешановић 
Н. Неђо, Тушевљик Б. Раско, Топаловић Ј. Здравко, 
Турудић И Мустафа, Трифуновић В Станоје, Толди 
М. Ласло, Тесла Г. Васиљ, Тулеви Ј. Мато Угрица М 
Лука, Вранеш Ђ. Душан, Вуковић М Жарко Вида-' 
ковић П Перо, Вучинић А, Милан, Василић Б. Вла-
до, Вујић Ј Ђуро, Варница И. Шеђо, Вељак Ф. Ђуро 
Врбан С. Мијо, Вукићевић П. Милан, Врбанић Ф.' 

3 ' д В р Л а ш е в 1 Ѓ И - А н т о ' Вуковић В, Ђоко, Винче-
тић А. Мато Вујичић М. Рајко. Васковић Ј. Станко, 
васиљевић И. Лука, Винковић И Мато, Винпековић 
С. Јанко, Видојевић Ј. Родољуб. Вукојловић Ђ. Сре-
тен, Зумо М. Суљо, Зовка И. Анте Здравковић М 
Коста, ЗБИЈ ер ац Н. Коста, Зринушић И Фрањо и Зо-
ранић Ј. Марко; 

борци: Зубовић Н. Анго, Зубчевић А. Асим Жив-
ковић И. Богољуб, Жилић X. Јунус. Женио' В Вјено-
слав, Живковић А. Радомир, Живанковић Т. Фрањо 
и Живковић Ј. Милош. 

Бр. 544 
30 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, е р 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федерашвне Народне 

Републике- Југославија 

на предлог Врховно! команданта оружаних с^а-
га ФНРЈ, а на основу члана 2 Закона, о орденима и 
медаљама Федеративне Народне Републике Југосл-
вије 

Р е ш и о ; е 
да се за показану хр-абросх и стечене заслуге 

За народ у току народноослсбодилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

ст. водници: Тркуља Симе Миле и Вукорепа В. 
Станко; 

водници: Гранић П, Станоје и Пауновић Д. 
Ђорђф 

* ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

ст. водници: Левић В. Јозо и Вукорепа В. Стан-
ко; 

водници: Јовановић С. Живко, Пешикан Б. Алек-
са и Петровић М. Милоје. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
водници: Арсић Н. Миодраг, Бараћ Ђ. Бранко, 

Филиповски Р. Раде, Костић Д Стојан, Максимовић 
В. Стјепан, Мијушковић М. Милан, Пауновић Д. 
Ђорђе, Петровић Ч. Миодраг, Ристовски М. Спасоје, 
Рајков М." Милорад, Сушић С. Панте, Станковић ЈБ. 
Братислав, С л и е м е А Јулије, Стојадиновић М. 
Живко, Рајић Ј. Милан, Тодоровић Р. Вучета и Ве-
селић П. Данило; 

мл. водник Ковачевић М. Витор. 
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МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
водници: Арсић Н. Миодраг, Донцевски Т. Алек-

сандар, Костић Д. Стојан, Кљајић В. Благоје,Љуби-
чић М. Милан, Митевски Ј. Шпиро, Петровић М. Ми-
лоја, Петковић Ш. Никола, Петровић Л. Тихомир, 
Прелац Т Стјепан, Рајков М. Милорад, Ристовски 

Спасоје, Симовић Г. Радосав, Станковић Љ. Бра-
тислав и Живковић М. Милисав; , 

мл. водници: Имамовић В. Мухамед, _ Ивић Ч. 
Мирослав, Николић Р^ Миливој и Врбан ек Ј. Јоцо. 

Бр. 571 
7 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

Џ. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И« Рибар, с. & 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОМ 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 8 од 30 -априла 1948 године објављује: 

Указ о привремено®« финансирању државних по-
треба Народне Републике Црне Горе за месеце 
№рил и авај 1948 године; 

Указ о национшшзацијл приватних привредних 
предузећа оп значака за привреду Народне Репу-
блике Црне- Горе; 

Уредбу о (Организацији катастарске службе; 
Уредбу о почињању и надлежности Геодета^ 

-Управе; 
Уредбу о сахрани, преносу л -ископавању мрт-

ваца: 
Наредбу о одређивању накнаде службеницима 

Геодетске управе при Пјретеедништву Владе Народне 
Републике Црне Горе за њихов рад на терену. 

У броју 9 од 8 маја. 1948 године објављује: 
Уредбу о примени уредаба Владе ФНРЈ: о тех-

ничкој струци ел ектр свеза., о поштанско-тел е градској 
струци, о струкама поморске и унутрашње пловидбе 
и о Принадлежностима државних службеника ва 
службенике Народне Републике Црне Горе"; 

Правилник о одређивању плата изнад најмањег 
износа службеника криминалистичко -Струке; 

Правилник о повишицама основне плате по <о-
дииама службе за службенике здравствен струке; 

Наредбу о увођењу новог звања „риши научни 
сарадник'* у проев етно-научној струци; 

Наредбу о увођењу нових звања „библиотеку -
ски техничар" и „библиотечни руков алац" у библио-
тека^ ко-асхивистичкој струци; 

Наредбу о увођењу новог звања „ветеринар спе-
цијалист" у ветеринарско)} струци; 

Решење о полагању нижег течајцог испита у 
школско! 1947/48 ЈЕДИНИ. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина у броју 19 од 12 маја 1948 године 
објављује: 

Уредбе кз! укидању Уредби: о Институту за 
туб ерку лозу; о Институту за пуери-кулгуру; о Ин-
ституту за сифилис и кожне болести; о Државној 

дечјој болници; за непрогр едијентну, туберкулозе 
плућа у Сарајеву; и о Хигијепско-епидемиолошко«« 
институту; 

Уредбу о инспекцији гггрник котлова у Сарајеву; 
Уредбу о Општој дечјој болници у Бањалуци*; 
Уредбу о одређивању предузећа за откуп 

отпадака; 
Правилник о нижем течај ном испиту у гашпар 

зи јама; 
Правилник о вишем течајном испиту у гимназии 

јама; 
Правилник о учитељском дипломском испиту; 
Упутство о примени Наредбе о р б р и с а њ у пре-

даје и куповине пољопривредних производа. 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, у броју 38 од 12 маја 1948 го-
лине, објављују: 

Правилник о организацији и пословању Зем1а^ 
ског позоришта луте«а у Загребу; ~ 

У броју 39 од 15 маја 1948 године, објављују: 
Правилник о посебним личким додацима држан* 

них службеника Народне Републике Хрватске; 
Решење о преузимању активе и пасиве приват-

них кредитних предузећа у ликвидација. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
318. Уредба о организацији >лрава за унапре-

ђење производње 
ДО9. Уредба) о давању награда из фондова ру-

ководства: предузећа (Фонд руководства) 
ѕ1ГТ№^аЛНиѕх Фондов^ предузећа код ад-
.штне 1 вшк руководилаца 
ОДентралшТХЃ 

320. Уредба« о т ^ ^ Ц ^ ' 0 ™ 0 8 ^ ^ 1 5 3 ' Ф ° н д у РУ" 
кооодстеа и ценЈр&гром фонду радиоста-
ница г^-чг — 

321. Уредба, о оснивању И ^ о ^ р у г у рада Са-
везне средње шумарске цгбш&^за крш — 

322. Наредба) бр. УМ а државним, ффЈаним) 
ценама за пришло дну стоку 

323. Наредба бр. УШ о државним («еа>а<нѕ& 
ценама свињске М1асти 

324. Решење о употреби средстава резервног 
фонда службе упослена радника« 

325. Правилник п прицравничкој служби, 
стручним испитима и стручним курсевима 
у оошпанско - телеграфско - телефонско^ 
струци — 

326. Правилник о припрмничкој служби', 
СТРУЧНИЈИ ^опитима и курсевима за слу-
жбенике пољопривредне струке 

327. Правилник о најмањем броју посаде на 
морским бродовима ФНРЈ — 

328. Наредба а обавезном обитавању сврхе 
исплата! у готовом новцу - — 

329. Наредба о квалитету појединих класа 
свежих кокош свилених буба 

330. Решење о обавезном пријављив<а<њу и 
предаји животињски* техничких масноћа 562 

331. Решење о маржама откупа пољопривред-
них производа који се купују од произво-
ђача по одређеним државним (везаним) 
ценама —* » 653 

332. Упутство "за примену Наредбе о ис кори-
шћашању празних вожњи теретних мотор-
них возила — > 
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еног штампарско^ предузела. Београд 


