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238. 

У К А З 

О ОДЛАГАЊУ V РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НАРОД-
НЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

На основу тач. 1 чл. 74 Устава ФНРЈ Президијум 
Народне скупштине Федер ативие Народне Републике 
Југос лав ије 

р е ш а в а 
да се V редовно заседање Џародне скупштине 

ФНРЈ заказано Указом Пр е зид шума Народне скуп-
штине Федгративне Народне Републике Југославије 
За & 1948 одложи за с. 

У. бр. 602 
16 април 1948 године 

Беогр и 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р-. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 

239. 

На основу чл. 27 и 28 Закона о порезима, Влада 
ФНРЈ, на -предлог Министра финансира ФНРЈ, до-
носи 

У Р Е Д Б У 

О УКИДАЊУ РЕДОВНИХ И КАЗНЕНИХ КАМАТА 
КОД ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ПОРЕЗА 

Ила« 1 
Укида се наплата редовних и казнених пореских 

»амата због неблатовремене уплате пореза од следе-
ћих пореских обвезника, и то: 

1. — обвезника пореза на промет производа' 
који овај порез плаћају по чл. 10 и 11 Уредбе о по-
резу на промет производа; 

2. — послодавац а који су дужни да при исплети 
зараде уп осл е ним лицима обустављају порез на до-
ходак радника, намештеник, и службенику 

3. — лица (физичких и правних) кој,® Аетлаћују 
приходе иа које Че порез на-доходак од приватних 
занимала т имовине плаћа путем обуставе; 

4. — задруга и задружних савеза за порез на 
део дохотка који дел« задругари^ пре** раду или 
по ветром другом основу. ...: • . 

Члан 2 
Уместо редовних и казнених камата у случајеви-

ма наведеним у претходном чл»а1ну иримењиваће се ' 
одговарајуће казнене одредбе предвиђене за пореске 
»еур еди ости по Закону о .порезима и прописима до-
нетим еа ошову овога закона. 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федер ати ви е Народне Р ел уб лик е 
Југо сл а виј е". 

17 априла 1948 године 
Београд 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал ЈугославиЈе 
Јосип Б р о ј и т е , е. р -

240. 

На основу чл. 10 Закона о једнообразном рачу« 
ново-дству, н.а предлог Министра финансија- ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О НАЧИНУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ОВЕРЕ ПОСЛОВ-
НИХ КЊИГА 

Члан 1 
Сва државна, задружна и приватна предузећу 

предузећа друштвених организација, административ-
но-'оперативни руководиоод државних привредних 
предузећа, задружну и друштвене организације, уста" 
»ове и радње који су обавезани да »оде тпослшие 
књиге, дужни су да установе регистар у коме ће ре-
гистрован све своје пословне књиге, како повезане 
тако и у слободним листовима. 

Члан 2 
Предузећа, административно-оперативни руково-

диоца, организације, радње и установе из чл. 1 ду-
жни су да- овере ко̂ Д фи нане ис ког отсек а (одељења!) 
среског односну градског извршног одбора следеће. 
пословне књиге, и то: 

1. Државава привредш предузећа и Државне уста-
нове овераваћ^ повезане регистре и главне књиге 
као и основне дневнике повезане или у слободним 
Летовима. 

2. Предузећу задружних и друштвених организа-
ција и све »рсЈе задруга и задружни* савеза овера-

повезале регистре и главне књиге, ошоаце 
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даев: ике, повезале или у слободним листовима а 
задруге и »адрула-и •савези још и књиге заменика 
(са скупштине з?1Д[ругара! и седница управног и кон-
тролног одбора) и и м е т к е задругара. 

3. Приватне радње и предузећа, као и лица сло-
бодне професије ов ера® а ће све своје .пословну књгл-
ге, и то како повезане тако и у слободним листо-
вима. 

4. Ад мини сар ативно-оперативни руководиоца др-
жавних привредних предузећа (генералне дирекција, 
гласне дирекције, дирекције односио управе) овера-
взће регистар ПОСЛОЕГ»;Х књига. Остале пословне 
књиге опих атмннпстршивно-оперативких руково-
дилаца не подлежу овер гс ању. 

Члан 3 
Бтиже прописе за извршење ове уредбе доно-

сиће Мин ис тдр финансира ФНРЈ. 

Члан 4 
Оза уредба ступз на снагу даном објављиван^ 

у Слу,;;бсном чисту Федеративне Народне Републи-
ке Ју го лг; вије 

17 априла 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито. с. р. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

241. 
Да би се остарела помоћ држе Е е сеин им земљо-

радничким г аздинствима. 
да би се ситним земљорадничким газдинстоиме 

омогућило снабдевање индустриским производима У 
трговини по везаним ценама, и 

да би се на тај начин подигао животни стандард 
трудбеника села, 4 

Влада ФНРЈ, на предлог Министра трговине и 
снабдевања ФНРЈ, а иа основу чл. 1 Закона о ов-
лашћењу Влади ФНРЈ, за доношење уредаба по пи-
тањима из народне привреде, доноси 

У Р Е Д Б У 

О КУПОВИНИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ОД СИТНИХ 

ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ГАЗДИНСТАВА 

Чл.гн 1 
Сит™ земљорадника газдинства могу, поред 

пољопривредних производа који се на основу посто-
јећих прописа продају у трговини по везаним цена-
ма, продавати пи везаним ценамз све своје пољо-
привредне производе. 

Ситна пољопривредна газдинства могу продава-
ти своје пољопривредне производе по прописима сз е 
уредбе, пошто за> те производе буду одређене цене 
према чл. 3 ове уредбе. 

Члан 2 
Која се земљорадника газдинства сматрају као 

ситна У смислу ове уредбе одређује министар трго-
вине и снабдевања народне републике у споразуму 
са министром пољопривреде народне републике. При 
томе водиће рачуна о економској снази газдинства*, 
о величини и привредној структури газдинства, о 
плодности земљишта, , о удаљености од већих потро-

шачка^ центара и тржишта, о броју чланова дома-
ћинова, о подручју у коме се газдинство налази, о 
радној .снази као и осталим околностима (сточар-
ство, воћарство и сл.) од којих зависи привредна сна-
га газдинства. 

Као ситно 'газдинство у смислу ове уредбе не 
може се сматрати газдинство које има преко 5 ха 
обрадивог земљишта. » 

Члан 3 
Цене по којима ће ситна земљорадничка газ-

динства продавати пољопривредне производе из мл. 
1 одређује Министар трговине и снабдевања народне 
републике у споразуму са министром трговине и 
снебивања ФНРЈ и Претседпиком Привредног саве-
та Владе ФНРЈ. 

Члан 4 
Ситна земљорадника газдинства могу унапред 

закључивши уговоре са ^ државним предузећима и 
задругама о продаји појединих пољопривредних 
производа из чл. 1 (контрахирати). На основу овако 
закључених уговора могу се давати предујмови 
(аванси) у ркредитившш чековима и у боновима за 
куповину индустри је побе по нижим јединственим 
ценама V висини до 40% уговорен вредности прода-
тих пољопривредних производа. 

Министри трговине и снабдевања народних ре-
публика одређују услове под којима ће се ср-шити 
контраш ир ање. 

Члан 5 
Министри трговине и снабдевања народних ре-

публика могу одредити највећи износ до којег ситна 
земљораднички газдинства могу продавати своје по-
љопривредне гроизводе из чл. 1. 

Члан 6 
Ситна земљораднички газдинства из вежи с р о д -

них подручја, која немају довољно житарица за 'Ис-
храну из сопствене производње, могу за производе 
ко^е продају у смислу ове уредбе куповати по ни-
жим јединственим ценама, поред ИНДУСТРИЈСКИХ про-
извода, и кукуруз, и то до 20 кг. месечно на сваког 
члана домаќинства. 

Члан 7 
Право на продају свих својих пољопривредних 

производа У смислу ове уредбе имају и сељачке рад-
не задруге. 

Члан 8 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доно-

си Министар трговине и снабдевања ФНРЈ односно 
по његовом овлашћењу министри трговине и снабде-
вања народних република. 

Члан 9 
Ова уредба ступа одмах на снагу. 

17 априла 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар даро др е одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито. с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић с. р. 
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242. 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влад« 
ФНРЈ за доношење уредаба по титанима- из на-
родне привреде, на предлог Министра финансија 
ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О МАКСИМИ?А- , 

ЊУ КАМАТНИХ СТОПА 

Члан 1 
Чл. 1 Уредбе о ма« е имир ању каматних стона 

(„Службени лист ФНРЈ" бр. 49/46) мења се и гласи: 
На позајмљени новац и на позајмице у стварима! 

могу уговорити камату по следећим највишим ка-
матним стопама, и то: 

а) кредитна предузећа 7% годишње; 
б) остала привредна предузећа 6% годишње; 
в) остали повериоци 4% годишње. 
Осим о»вих камата кредитна предузећа могу на-

плаћивати провизије према Наредби о мам: и мамим 
проведен., ама и ар ош ков им а за услуге у банкарским 
пословима, а остала привредна предузећа и пове-
риоци не мо. у наплаћивати провизије ни трошкове, 
сем стварних. 

Када је камата уговорена али није уговорена 
каматна стопа, дужник ће плаћати камату у виси »и 
4%, (законска каматна стопа). Ову каматну стопу 
дужник ће плаћати и када камата ниЈе уговорена, 
али када се ду кн ик налази у доцњи, и то од дана 
доцње. 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање V 

„Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југослвије" . 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне од6р.анеј 

Министар финансија, Маршал Југ осла вије 
Сретен Жујовић, е. р Јосип Броз-Тито, с. р. 

243. 
На основу чл. 27 Закона о порезима, Бла ла 

ФНРЈ, на предлог Министра финансија ФНРЈ, 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА 
ДОХОДАК ЗАРАДА РАДНИКА, НАМЕШТЕНИКА 
И СЛУЖБЕНИКА КОЈЕ СУ НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗ-
РАДУ ЗАДРУЖНИХ ДОМОВА ИЛИ ЗА ДРУГЕ 

СЛИЧНЕ АКЦИЈЕ 

Члан 1 
Ослобађају се од плаћања пореза н.а доходак 

зараде за предвремени рад радника, намештеник 
и службеника уколико су намењене фонду За, поди-
зање задружних ломова или за друге сличне акције 
од општег значаја. 

Које се акциЈе сматрају од опип ег значаја одре-
ђује Претседник Владе ФНРЈ на предлог Министра 
финансија ФНРЈ 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративен Народне Републи-
ке Југославија". 

17 априла, 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
в Министар народне одбране, 

Министар финансија, Маршал ЈугославиЈе 
Сретен Жујовић, с. р. Јосип Броз-Тито, с. р. 

244. 

Ради спровођења Уредбе о планској расподели 
и н д у с т р и ј е робе и прописа о изради плана увоза 
и планској расподели робе увезене из иностр-анствз, 
иа предлог Прет се динка Привредног савета Владе 
ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА 
ЗА II КВАРТАЛ 1948 ГОДИНЕ ОДРЕЂЕНОГ НА-
РЕДБОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ 
О СКЛАПАЊУ УГОВОРА ПРЕДВИЂЕНИХ УРЕД-
БОМ О ПЛАНСКОЈ РАСПОДЕЛИ ИНДУСТРИСКЕ 

РОБЕ 

I. — Рок за закључење уговоре који је одређен' 
у ставу 2 тач. 2 одељка II Наредбе о изменама и 
допунама Наредбе о склапању уговора предвиђених 
Уредбом о планској расподели индустријске робе 
<,Службени лист ФНРЈ" бр. 23 од 20 марта 1948 
године) — продужава се закључно до 20 априла 1948 
годење. 

Ова наредба ступа на снагу одмах. 

IV бр. 31881/48 
10 априла 1948 године 

Београд 
Претседник Вл »аде ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југ осл авије 

Јосип Броз-Тито. е р. 
Претседник Привредног савета 

Владе ФНРЈ, 
Борик Кидрич, с. р. 

245. 

На основу чл. 10 и 43 Уредбе о организацији се-
менске службе и члана 7 Уредбе о продаји пољо-
привредних производа везаној са правом за купови-
ну одређених ин ду стр неких производа по нижим је-
динственим ценама, Влада ФНРЈ, ш< предлог Мини-
стра- пољопривреде ФНРЈ и Министра трговине и 
снабдевања ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ПРОИЗ-
ВОДЊИ И ОТКУПУ СЕМЕНСКЕ РОБЕ У ЕКОНОМ-
СКОЈ 1947/48 ГОДИНИ ПО ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) 
ЦЕНАМА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" БР. 26 ОД 

31 МАРТА 1948 ГОДИНЕ) 

I. — После тачке 2 под II додаје се као тачка 3 
следеће: 

,Д Произвођачи из пасивних и нежитородних 
крајева, који предају по државним (везаним) це-
нама семенски кромпир и ар наџ ик са уговорених 
површина као и кромпир од усева издвојених за се-
менске сврхе, имају право на куповину кукуруза по 
нижим јединственим ценама до 20 кг месечно на 
сваког члан«* свога домаќинства уколико нису снаб-
девени житарицама из сопствене производње или на 
који даути »ачин. 

Укупна« вредност кукуруза не може бити већа од 
износа добивеног продајом наведених производа". 

Тачка 3, 4 и 5 под II постају тачке 4, 5 и 6. 
II. — Став 1 и 2 под III мења се и гласи: 
„Произеођачима из пасивних и нежитородних 

крајева, који уговоре производњу и продају е ем ен-
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ског кромпира и арпаџика или којима су усеви 
кромпира издвојени за семенске сврхе, даваће се на 
њихов захтев аванс у акредитиви«.*! чековима и У 
боновима зз куповину индустриско робе. Аванс У 
акредитивине чековима и боновима з,а куповину ин-
дустриине робе по нижим јединственим ценама да-
ваће се после ницања усева да уговореним површи-
нама или после извршеног издвајања усева кромпи-
ра, и то у износу до 40% вредности производње из-
рачунате према просечном планираном приносу и 
одређеној државној (везаној) печи. 

Висину процента из претходног става за свахи 
срс, о фелиће министар трговине и снабдевања на-
родне републике у сагласности са \г* :чс грима по-
љопрт::,.рс народне републике. 

У пасивним и нежитородпим крајевима могу ми-
нистри трговине и снабдевања са министрима пољо-
привреде народне републике одредити давање гван-
с.1 у акрелишеним чеховима" и боновима за куповину 
шпустриске робе по нижим јединственим ценама за 
семенску робу ос а т х култура. 

Аванси се могу давати највише до 40% вредно-
сти производа, израчунате у смислу става 1 ове тач-
ке. Висину процента з>а поједине срезове и културе 
одређују министри трговине и снабдевања народних 
република V сагласности сз министрима пољопри-
вреде народних република 

Аванс у акредитивним чековима и аванс у бо-
новима могу произвођачи користити и за куповину 
кукуруза п• д условима и на начин одређен овом 
нгредбом 

У износ ов от аванса урачунаће се и вредност 
семена, вештачког ђубрива и Средстава за заштиту 
биља, које произвођачи добијају по уговорима о 
производњи и откупу". 

III. — Додаје се нов став тачки VI који гласи: 
„Овлашћује се Министар пољопривреде ФНРЈ 

да, у споразуму са Министром трговине и снабде-
вања ФНРЈ, а у сагласности са Претседником При-
вредног -савета Владе ФНРЈ, донесе ближе прописе 
о откупу и рејонима производње семенског кром-
пира" 

•IV. — Ова наредба ступа одма-х на снагу. 
Бр. 3227 

17 априлу 1048 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито. с. р. 

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

246. 

На основу ст. 2 чл. 78 Устава ФНРЈ, еа предлог 
Министра -саобраћаја ФНРЈ ,и Министра тр{гош1н>е и 
снабдевања ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПОВЛАСТИ-
ДАМА ЧЛАНОВА ЈЕДИНСТВЕНИХ СИНДИКАТА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ВРЕМЕ КОРИШЋЕЊА) ГОДИ-

ШЊЕГ ОДМОРА 

1) У Наредби о пов ла етапама чланова Јединстве-
ни* синдиката Југо славије за време коришћења го-

дишњег одмора IV бр. 1661 од 31 маја 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 48/47), прва реченица 
тачке 1) мења се и гласи: 

,Д) Чланови Јединегвешх синдик,ата. Југослвије , 
који имају 11 месеци неорекидног чланства у синдик 
кату меп одрадио пре коришћења годишњег одмора/, 
као и чланови њихове уже породице* имају право 
иа:". 

2) Иза тачке 4) додаје се нова тачка 5), која 
гласи: 

„Изузетно, Министар рада ФНРЈ, на предлог 
Централног одбора Јединствен их синдиката Југосла-
в а ^ , може одредити за- извесне категорије радни-ка-, 
а нарочито за сезонске раднике, и краћи стаж од 
роке' предвиђеног у ганки 1) ове наредбе." 

3) Тачке 5) и> 6) постају тачке 6) и 7). 
4) Овз наредба ступа на- снагу даном обј-ављ,ива-

нка у „Службеном девету Федеративна Народне Ре-
публике Југослвије" , 

IV. бр. 2960 
15 априла 1948 године 

Београд 
Пртседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослав ије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар саобраћаја, 
Тодор В у ј а к о в и ћ , с. р. 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, е р« 

247. 

Ва основу чл, 4 и 8 Уредбе о техничкој струци 
електровезе, а у сагласности са Комитетом за зако-
нодавство и изградњу маро дне власти владе ФНРЈ 
пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И СТРУЧНИМ КУРСЕВИМА У ТЕХНИЧКОЈ 

СТРУЦИ ЕЛЕКТРОВЕЗА 

I. — Приправнички стаж 

Члан 1 
За добијање звања млађег техничара електровезе 

и млађег инжењера електроне зе потребно је прет-
ходно провести две године у својству приправним. 

Член 2 
Притр&ти/к мора провести приправничку слу-

жбу в а обучавању у телеграфско-телефоноким уста-
новама, на пословима оне групе »а коју се сп ени ја-
дикује и из које ће полагати стручни испит. 

У којо ј ће груни 1при1пр.2|в!н-ик провести припра-
внички стаж и достићи оп е ци ја лиз ац иј у, зависе од 
његових лични* наклоности и потребе у кадровима. 

Члан 3 
Према послу за који се приправни« специ Ја лизу је 

мора) да проведе приправнички стаж у једној од сле-
дећих груша: 

1) ваздушна и кабловска мрежа; 
2) аутоматска телефонска централа; 
3) телеграфски уређаји; 
4) високофреквенгши телефонски уређаји и ра-

дио кретала цет је. 
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Члан 4 
За време приправничка службе приправник ће 

се упознат« са свим врстама послова иа односним 
уређењима и објектима. 

Непосредни старешина односно од њега наро-
чито одређени службени«, дужан јс да се стара омо 
стручног оспособљавања приправила, да му даје 
сва потребна упутства и Да -води надзор над њего-
вим радом и успехом у служби. 

Члан 5 
Непосредни старешину водиће стално за сваког 

приправник« „Дневник рада приправничке службе", 
у који ће се хронолошки убележивши на којем је 
теслу и од када до када приправник радио, са ка-
квим успехом и какве је марљивости и п о у з д а н о с т 
Сем тога у дневник рада бележиће се и евентуалне 
похвале, награде, залагања у служби, каоне и уоп-
ште све оно што је од важности и значаја за оцену 
о подигнутом успеху у п|р«1пр1авничкој служби. 

Члан 6 
Дневник рада води се за сваког приправник а од 

данка пријема V службу Да, све до полагања стручног 
испита. 

Уз пријаву КОЈОМ се приправник пријављује за 
полагање стручног испита, непосредни старешина 
је дужан доставити и дневник рада. 

II. — Стручни испити 
а) Стручни испити приправник а 

Члан 7 
Приправник редовно стиче право на полагање 

стручног испита по истеку приправничког стажа. 
Изузетно, уколико се приправник довољно при-

премио за полагање стручног испита и пре завршет-
ка проигравничког стажа може му се одобрити1 по-
лагање стручно: испит« по истеку две трећине при-
правничког стажа. 

Приправник за звање млађег техничара елек-
тровеза поднеће пријаву за полагање стручног испита 
најкасније месец дана, а припрости* за звање мла-
ђег инжињера електровеза најкасније три месеца пре 
истека одређеног времена за приправнички испит 

У пријаву за испит кандидат мора навести за 
коју се групу пријављује. 

Члан 8 
Приправник може полагати стручни испит нај-

више трипут. На поновио полагање стручног испита 
приправник не може бити позван пре истека рока 
од три месеца после првог односно другог полагања. 

Старешина, надлежан за постављење, може из 
оправданих разлога продужити крајњи ро« за прво 
као и поновно полагање испита надаље за шест ме-
сеци. 

Члан 9 
Приправник који је стекао право н,а полагање 

стручног испита обраћа се претставком нешо ођедном 
старешини. Претставку са дневником рада чез чл. 5 
овог правилника, непосредни старешина доставља 
редовним путем онај установи где ће се испити по-
лагати. 

Члан 10 
На стручном* испиту приправник а полажу се пред-

мету општег образовања и стручни предмети. 

Програм испита за предмете општег образовања 
прописује Комитет за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 
Стру411,и део пошла обухвата теоретски и прак-

тично ч а к и ј у једне од следећих група: 

) за ваздушне и кабловске мреже 
а) технологи^ о материјалу за изградњу вазду-

шних линија и1 каблова; 
б) прописи1 за изградњу ваздушних телеграфско-

•тел-ефонских линија и каблова; 
в) електричне карактеристике, мерења и испити-

вања ваздушних ''елеграфско-телефонских ливија 
каблова; 

г) прописи за заштиту ваздушних телеграфско-
тел е сионских линија ег каблова од утицаја страних 
струјо-. 

2) за телефонске централе 

Опис, мерење, прописи за монтажу, испитивање 
и одржавање; 

а) ручних телеи папских уређаја; 
б) аутоматска телефонски* Уређаја; и 
в) уређаја за напајање телетрафско-телефон-

ских инстеланија. 

3) за телефонске уређаје 

Опис, мерења, прописи за монтажу, испитивање 
и одржавање: 

аО телеграфских анкара!а; 
б) телеграфски* уређаја и централ а-м ану елних и 

ау то м ат е ки х; и 
в) уређаји за ваш а јање телеграфеко-телефонских 

инсталација; 

4) за високофреквентне и радио уређаје 
Опис, мерења прописи за монтажу, испитивање 

и одржавање, 
а) високофреквентних телефонски* уређаја; и 
б) радио-телеграфски уређаји. 

Члан 12 
•Стручни испит за звање млађег инжињера и 

техничара електровезе је усмен и писмен. 
Писмени задатак даје се кандидату три месеца 

пре полагања стручног испита.. Тема за израду пис-
меног задатка може се датог из области Јрупе пред-
мета, које приправник полеже, и то. пројектовање, 
израда планова и предрачуна ѕа изградњу т е л е с а ф -
ско-телефонских објеката из односне групе. 

Израђени писмени задатак приправник доставља 
на преглед и оцену испитној комисији петнаест дина 
пре полагања усменог испита. По положеном писме-
ном испиту приправник се пушта на усмени испит 
који треба да обухвати целокупну материју из од-
носне групе предмета. 

Члан 13 
Стручни испити приправи ик а по овом правилни-

ку полажу се у Генералној дирекцији телеграфа и 
телефон* ^ У Министарству пошта. 

Пре пали гном комисијом у Генералној дирек 
ци ји телеграфа и телефона полажу се стручни ис-
пити за звање млађег техничара електровеза. Ови 
испити се могу, по одлуци Генералне дирекције те-
леграфа и телефона, полагати и код дирекције те-
леграфа и телефона. 
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Пред испитном комисијом у Министарству пошта 
полажу се стручни испити за звање млађег инжиње-
ра електровеза. Ови испити се могу, по одлуци Ми-
нистарства пошта, полагати У Генералној дирекцији 
телеграфа и телефона. 

Члан 14 
Старешина установе три којој се испити полажу, 

одређује испитни период трипут годишње према 
потреби службе и осталим околностима. 

Стручни испити се полажу пред испитном коми-
сијом која се састоји од претседник, једног сталног 
члана, стручног испитивача за дотични предмет и 
деловође. 

Члан 15 
Испи гну комисију именује почетком сваке године 

старешина установе при којој се испити полажу. 
За чланове испитне комисије именују се, по пра-

вилу, службеници дирекције односно Генералне ди-
рекције и Министарства пошта. 

Ако у односној установи нема одговарајућег ли-
нч за поједине предмете као и за предмете општег 
образовања, моту се по потреби именовати за чла-
нове комисије, као исели ив ач и, и службе кг/, ни изван 
ресора Министарства пошта. 

Деловођа испитне комисије одређује се из ре 
дова службеника персоналне службе. 

Члан 16 
Деловођа је дуж»гн водити сву администрацију 

око пријаве и полагања стручног испита, спремати 
материјал за испите и водити запченик за време по-
лагања испита. 

За време испита деловођа роди по упутствима 
претседник комисије. ; 

Члан 17 
По завршеном испитивању испитна комисија о-

цењује кандидате оценама: одличан (5). врло добар 
(4), добар (3) и слаб (2). 

Сматра се да је испит са успехом положио онај 
кандидат који је из свих предмета добио прелазну 
оцену. 

Члан 18 
Кандидат може полагати поправни испит »ајви 

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

од два .гаредиета сматра се да испит није положио. 
Исто тако сматра се да испит није положио и 

овај кандидат који је одустао од започетог полага-
ња испита. 

Члан -9 
О положеном стручном испиту и показаном ус-

пеху из појединих предмета издаје се хан ди дату 
сведочаество. Сведочанство потписује претседник и 
деловођа испитне комисије. 

Образац сведочанства прописује Министарство 
гас шта. 

Члан 20 
Приправник се по положеном стручном испиту 

раопоређује у почетно звање во Уредби о техничкој 
струци електра сва 

Члан 21 
Путовање у вези са полагањем стручних и до-

пунских испита омапра се као службено путовање, и 

кандидату припада награда по прописима о накнади 
трошкова за службена путовања. 

Ако кандидат неоправдано оду'Стан е оа полагања 
испита пре него што испит почне нема права ва нак-
наду трошкова за службено путовање. 

б) Допунски испит за надзорника електровеза,-

Члан 22 
Квалификованом раднику који покаже успех на 

раду у струци електровеза може се дозволити по-
лагање испита за звање надзорника електровеза. 

Члан 23 
Квалификовали радник за полагање допунског 

испита за звање надзорника електровеза пријављује 
се претставам непосредном старешини. 

Непосредни старешина- доставља одмах молбу са 
овојим образложеше мишљењем дирекцији телегра-
фа и телефона. 

Одлуку о позивању кв али фик оваког радника на 
допунски испит доноси дирекција телеграфа и теле-
фона. Одлука мора бити саопштена кандидату иа ј 
касније тридесет дана пре полагања испита. 

Члан 24 
На допунском испиту полажу се предмети оп-

штег образовања и стручни предмети. 
Програм нолита за предмете општег образовања!, 

прописује Комитет за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 25 
На допунском испиту за звање надзорника елек-

тровеза полажу се следећи стручни »предмети: 
1) телеграфија; 
2) телефонија; . 
3) телеграфско телефонске линије и каблови; 
4) високофреквентни и радио уређаји; и 
5) законодавство и администрација* 

Члан 26 
Допунски испит је из законодавства усмен, а из 

осталих предмета усмен и практичан. 

Члан 27 
Допунски испит за звање надзорника електро-

веза полаже се код надлежне дирекције телеграфа; 
и телефона пред испитном комисијом која се састоји 
од три члана, и делово ђе. 

Најстарији члан комисије је уједно и претседник; 
комисије. 

Испитну комисију именује дирекција телеграфа 
и телефона кад се укаже потреба из редова службе-
ника дирекције. 

Деловођа, ради за време испита по упутствима 
претседник® комисије и обавља све послове предви-
ђене у чл. 16 овог правилника. 1 

Члан 28 
У погледу оцењивања, изддаања сведочанства 

као и накнаде трошкова за »путовање код допунских 
испита за надзорнике електровеза имају се приме* 
нити одредбе чл. 17, 18, 19 и 21 овог правилника,. 

в) Допунски испити за више звање 

Члан 29 
За добијање виших звања у техничкој струци 

електровеза поласку допунски испит, и то: 
техничар електро веза за звање вишег техничара 

електро в ез а; и 
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виши техничар електривеза за звање саветника 
електровеза. 

Члан 30 
Допунски столот за ѕвање вишег техничара елек 

протеза је практичан. Практичан рад састоји се у, 
руковођењу израде једног техничког објекта (изра-
да нових или реконструкција постојећих телеграф-
еко-те ле ф огаских тр геа као « монтажа ил« -пр очни 
реље постојећих телефонски^ или телеграфских уре-
ђаја). 

Члан 3)1 
На допунском испиту аа звање .саветника ел ве-

трове за виши техничар електровеза по лаж е стручне 
предмете пг предмете општег образовања.-

Програм »опита за предмете општег образовања 
прописује Комитет за законодавство и изградњу уа 
род^е власти Владе ФНРЈ. 

Члан ^32 
За зв,ање саветника електровеза полажу се на 

допунском испиту следећи стручни предмети: 
1) основи више математике; 
2) теорија преноса по телеграфско-телефонским 

проводници^; и 
3) теорија в исо« оф ре квант ших преноса. 
Допунски испит из основа више математике је 

писмен и усмен, а из осталих предмета је усмен. 

Члан 33 
Допунски »опит из чл. 29 овог правилника по-

лаже се при Министарству пошта. 
И с п и т а комисија за допунски испит састоји се 

од пет чланова и деловође. Најстарији' члан комисије 
је уједно и претседник комисије. 

Испитну комисију именује Министар пошта кад 
се укаже потреба 

За чланове испитне комисије именују се редовно 
службеници из ресора Министарства пошта, а по 
потреби и службеници изван ресора Министарства 
пошта. 

Члан 34 
У погледу поступна око пријаве за испит, оце-

њивања и издавања сведочанстава код допунског 
испита примениће се одрелбе овог правилника о 
стручним испитима приправник. 

Члан 35 
Да би инжењер електровеза могао добити зва 

ње вишег инжињера електроне за, а виши инжињер 
звање саветника електровеза погребно је да за то* 
претходно ПОСТОЈИ повољна оцена стручне комисије, 
која се образује од стручњака и претставника пер-
соналне службе. 

III — Стручни курсеви 

в) Врсте курсева и њихов рад 

Члан 36 
За стицање стручне спреме потребне за обавља-

л е послова помоћног цртача електро« е за, постоји 
курс нижег ранга за цртаче електровеза. 

Члан 37 
На курс за цртача електровеза примају се путем 

конкурса кандидати који имају најмање нижи те-

чајни испит и 18 година старости, и то после поло-
женог пријемног испита'. 

Слушаоци Који са успехом заврше овај курс 
уколико испуњавају опште услове за пријем у др-
жавну службу, могу бити постављени у зв>ање по 
моћног цртача електровеза>. 

б) Наставни програм и трајање курса 

Члан 38 
Курс за цртач е електроне за траје шест месеци и 

дели се на два тромесечја. 

Члан 39 
Настава на курсу за цртаче електровеза је тео-

риска и практична. 
Практични радови за врземе трајања курса су 

саставни део наставе и имају за циљ да слушаоце 
упознају са св ИА* видовима послова ЗЈ односно зоа«-
ње, -као и да им употпуне стручно и теориско знање. 

Практични радови изводе се паралелно Са тео-
р и ј о м наставом, у групама са највише десет слу-
шал ата. 

Члан 40 
Наставни плен и програм за стручне предмете 

прописује Министарство пошта. 
Наставни "плат и програм за предмете општег 

обргзовр.ња прописује Комитет за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

в) Оцењивање и испитна комисија 

Члан 41 
Наставници су дуж,ки да се држе наставног про 

грама, да У току "курса што чешће пропи гују и оце-
њују слушаоце и да у одређеном времену заврше 
програм. О посавском успеху и марљивости слуша-
лаца подносе извештај гоастсвг-гачком већу, које се 
састаје најмање једанпут месечно. 

По завршетку тромесечја оцене се своде и саоп-
штавају слушаоцима. 

Чла|Н 42 
О току предавања наставници воде дневник, у 

који уносе белешке о пређеном градиву за време 
одржаног часа. 

Рпслор-ед теоретских и практичних часова састав-
ља управник у договору са наставничшм већем. 

Члан. 43 
Успех слушалаца оцењује се оценама одличан 

(5), врло добар (4), добар (3) и слаб (2). 
Владање слушалаца -^е оцењује оценама пример-

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

Члан 44 
На крају курса слушаоци полажу завршне ис-

пите из свих предмета. Завршни попити су усмен« 
а неки од њих могу бити и писмени1. 

Завршни попити се .полажу пред испитном коми 
саг јом коју сачињавају изасланик Министра пошта 
односно веће организационе јединице, предметни 
наставник и један члан наставнички већа. 

Изасланик је претседник испитне комисије. 

Члан 45 
Наставничко веће решава на крају курса из ко-

ји« ће се предмета, полагати писмени испит. 
Кандидати имају за израду- писменог задатка 

четири часа времена При изради писмених задатака! 
кандидати се могу служити; само оним п о м о ћ н и 
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сретствима, које им испитна комисија одобри или 
стави иа раоположеље. Ако слушалац на писменом 
задатку не помаже најмање довољан успех, неће се 
пустити на полагање усменог испита и сматра се 
да иопит није положио. 

Члан 46 
Слушалац, који иа завршном »испиту добије сла-

бу оцену од највише два предмета, полаже поправ-
ки испит у року од једног до два месеца. 

Сматра се да курс није завршио онај слушалац, 
који иа завршном испиту добије слабу оцену из трс« 
или Бише предмета, као и слушалац који на поправ 
ном испиту добије такву оцену само из једног пред-
мета. 

Члан 47 
0 похађању курса и завршном испиту :Тздај<* се 

слушаоцу сведочаше тво. 
Образац ов«доча»ств.а прописује Министарство 

пошта. У сведочанству се има означити за које је 
звањр слушалац стручно оспособљен кроз курс. 

г) Време и место одржавања курса 

Члан 48 
Настава на курсу по правилу почиње првог сеп-

тембра. 
Курс за цртаче електровеза одржава се према 

ро треби редовно при Министарству пошта, а по одо-
брењу Министарства може се одрж<ашти и код Ге 
нералне д и р е к ф ј е телеграфа и телефона. 

Члан 49 
Бро^ слушалаца на сваком курсу може да буде 

најмање петнаест. Акр курс има више од 35 слуша-
лаца онда се може делити на потребан број оде-
љења. Колико ће се из појединих телеграфско-теле-
фонских установа примити слушалаца одређује се 
одлуком о отв-арању курса. 

д) Трошкови курсева, надзор и евиденција 

Члан 50 
Трошкове курсева сноси телеграфско-телефонска 

установа код које се и обожавају. Уколико на кур-
су има слушалаца из других установа, сразмеран 
део трошкова премда броју слушалаца, сноси односна 
установа; 

Члан 51 
Целокупним радом курса руководи управник 

курса. Он ЈЕ дужан да се ста|р|а о правилном ИЗБО 
ђењу наставног плана и потребама, да врши кон-
тролу над радом наставника и васпитањем ученика. 

Управнику помаже секретар курса, који га У 
отсуству замењује. По свим питањима која се од-
носе на род *урга наставници ће се непосредно о-
браћа-тсг управнику. 

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

Управника, секретара и наставише курса одре 
ђује Министарство пошта односно Генерална дирек-
ција телеграфа и телефона. 

Члан 52 
Непосредни надзор над радом курса врши Ми-

нистарство -пошта односио Генерална дирекција те-
леграфа^ телефон©. 

ђ) Повремени течајеви за стручно усавршавање 
службеника 

Члан 53 
У циљу стручног усавршаван*а телеграфско теле-

фонских кадрова за обављање послова њиховог зва-
ња и специјализација за поједине врсте послова 
тога зв&ња, постоје течајеви за стручно усаврша-
вање. 

Члан 54 
Течајеви за стручно усавршавање службеника сУ, 

повремени и одржавају се према указаној потреби. 
Одлуку о отварању и почетку течаја, броју слу-

шалаца, месту где ће се течај одржат«1, као и о то 
ме ко ће бити позиви на течај доносе односне ди-
рекције. 

Члан 55 
Течајеви за стручно усавршавање службеника 

раде по упутствима, наставним плановима и програ-
мима које прописује Министарство »пошта, Овим 
упутствима им>ају се прописати ближе одредбе о 
организацији и издржавању од носних течајева. 

IV. — Прелаз из друге струке у техничку струку 
електровеза 

а) За приправник 

Члан 56 
При прелазу из друге струке у техничку струку 

електровеза потребно је да приправник има стручну 
односно школску спрему прописану за техничку 
струку електровеза и, да на крају одређеног рока 
положи стручни испит. 

Припразчику се може признати ранија проведе-
на приправничка служба, а дужина стажа у том 
случају одоеђуЈе се прем.? сродности послова раније 
техничке с труке електровеза као и према степену 
спремности приправник за полагање испита, етим, 
да укупна приправничка служба не може бити1 краћа 
од две трећине припр>авничке службе У техничкој 
струци електрорез? 

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

Члан 57 
Приправни ку, који ]е стручни испит положио 

пре престанка службе, признаће се положени ичѕпит 
приликом враћања у службу ако прекид није био 
дужи од пет година. 

*>) За службенике 
Члан 58 

Прелаз из друге струке у техничку струку елек-
тровеза допушта се ако службеник који1 прелази има 
стручног спрему предвиђену за одговарјуће звање 
техничке струке електрг.веза и да на крају одређе-
ног рока положи стручни испит. Рок за полагање 
овог испита не може бити краћи од три месеца ни 
дужи од године дана По положеном испиту слу-
жбеник се поставља на одређено звање. До постав-
љења на ново звање службеник задржава плату до, 
тадашњег звања. 

Службеник неће у техничкој струци електровеза 
полагати оне рредмете које је положио у ранијој 
струци. 

Ако при прелазу из друге струке у техничку, 
струку електровеза службеник добије неко више 
звање за које није прописан стручни испит, полагаће 
стручни испит предвиђен за почетно звање из одре-
ђене групе звања. 
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Члан 59 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

техничку струку електровеза неће полагати службе-
ници КОЈИ долазе за руководне службенике, као ни 
службеници који прелазе ради нарочите способно-
сти и потребе службе. 

Исто тако, од стажа и полагања испита могу се 
ослободити службеници који по оцени стручне ко-
мисије имају доказану спрему и праксу за вршење 
послова одређеног звања. 

V. — Завршне одредбе 

Члан 60 
Преведени приправници морају полагати стручни 

испит према одредбама овог правилника. 
Ако је приправник истекао рок приправник ке 

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 61 
Службеник који ниЈе положио стручни испит 

или испит који је положио не одговара испиту про-
писаном за звање на које је преведен, дужан је 
стручни испит односно допуну овог испита положити 
у року од једне 'године од ступања на снагу овог 
правилника 

Члан 62 
По оцени стручне комисије од полагања струч-

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

Члан 63 

Постојећи стручни курсеви саобразиће се одред-
бама о стручним курсевима овог правилника. 

Члан 64 
У сваком конкретном случају стручна комисија 

ће решити коме стручном испиту из овог правилника 
одговара раније положени испит. 

Члан 65 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослав ије". 

Бр. 512 
8 априла 1948 године 

београд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Комитета 
за законодавство и изградњу народне власти 

Блате ФНРЈ, 
Едвард Кардел>, с. р. 

2 4 8 . 

На основу члана 6 ст 9 Уредбе о струкама по-
морске и унутрашње пловидбе, у сагласности са 
Комитетом за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И ТЕЧАЈЕВИМА ЗА ЗВАЊА ПОМОРСКЕ 
ГРАНЕ САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ И БРОДОСТРО-
ЈАГ Е ГРАНЕ ПОМОРСКЕ ПЛОВИДБЕ БРОДО-
СТРОЈАРСКЕ СТРУКЕ ИЗ УРЕДБЕ О СТРУКАМА 

ПОМОРСКЕ И УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

I. — Приправничка служба 

Члан 1 
У смислу члана 2, 4 . и 8 Уредбе о струкама по-

морске и1 унутрашње пловидбе одређује се приправ-
ничка служба у тра јању од једне године дана слу-
жбеницима који се по завршеном поморском техни-
к у ^ или њему равној стручној школи припремају 
за зв'Ѕње: 

а) поручника дуге пловидбе; 
б) поморског стројар а И класе; и 
в) лучког поручника. 

Члан 2 
За остала звања- ег специјалност« из члана 2 и 4 

Уредбе о струкама поморске и унутрашње пловидбе 
потребна пракса за стицање одређеног звања не 
сматра се приправе личком службом у смислу члана 
8 стгв»а 1 исте уредбе. 

Члан 3 
Поручник дуге пловидбе проводи приправничку 

службу на бродовима дуге или велике обалне пло-
видбе. 

Поморски стројар И класе проводи приправ-
ничку службу на бродовима са стројевима преко 
400 ИКС. 

Лучки поручник проводи приправничку службу 
у лучкој капетанији. 

Члан 4 
Да би се приправник упознао са свим пословима 

свога звања и стекао потребну праксу, старешина 
организационе јединице одредиће приправнику од-
говорног инструктора под ЧИЈОМ ће се контролом 
приправник спремати за своје звање. 

Члан 5 
За време приправничке службе а најмање за 8 

месеци, приправник води дневник рада хроноло-
шким редом. 

Дневник рада приправник за звање поручника 
дуге пловидбе треба да садржи: опис свих опера-
ција које брод врши, било да су оне важне са пау-
тичке, метеоролошко-океанографске, поморске или 
поморско-привредне стране, као и податке о свим 
другим стручним радовима са којима се приправник 
За време своје службе упознао. 

Дневник рада поморског стројара треба да са-
држи опис свих стручних радова који се врше У 
просторијама .строја, као и опис свих хаварија стро-
ја, котлова и осталих постројења, како је до њих 
дошло и на који су начин отстрањене. 
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Дневник рада лучког поручника треба да са-
држи: све важније операције које се врше у луци 
и на бродовима у циљу безбедности пловидбе и за-
штите људских живота на мору, одржавање реда У 
луци и рационално експлоатисање лучког простора 
и постројења, као и податке о споровима који прои-
стичу, из поморско-саобраћајног пословања, те на-
чин њиховог правног решавања. 

Члан 6 

Да се припр.ашнику за звање поручника дуге пло-
видбе омогући упознавање с-а свил пословима тога 
звања, он ће: 

ЗЈ време пловидбе, а у времену од 8—12 ча-
сова, радиш све морнарске послове, које му одреди 
инструктор, д од 16—20 сати или од 4—8 часова, 
биће У стражи на заповедничком месту као помоћ-
ник официра страже; 

за време одласка и доласка. V л\ци као и при 
свима осталим маневрима, приправник ће помагати 
морнарима у свима посл енигма, и то наизменично ка 
прамцу и на КРМИ; и 

ѕа време боравка у луци приправник ће пома-
гачи официрима у свима пословима. око укрцавања 
и С Г Ј Г Г Њ Ч терета, у свима осталим п '»СЛОВИМА АДМИ-
нистрације кпохи у свим оста 1 им које редовно а р т е 
официри палубе а које му буле по ве т к - инструктор. 

Члан 7 
Дт се приправни^ за звање етре јара II класе 

омогући упознавање са свим подовима тога звања 
он ће: 

ЛА време пловидбе КУШ погона уопште, а у вре-
мену од 8—12 часова, помагати у свим пословима око 
одржавања, регулисања и поправки котлова, главних 
и помоћних стројева и електричнич постројења, а 
од 16—20 часова или од 4—8 ч а с н и бити на стражи 
и помогати официру страже у свим пословима над-
зора и погона строја; 

за време одласка и до часка у луку, као и при 
свим маневрима са стројем, бити у строју и пома-
гати официрима строја; и 

за време боравка у луци помагаће код свих по-
слова генералног прегледа, поправак , чишћења и 
регулисања стројева, котлова и осталих постројења. 

Члан 8 
Одговорни инструктор ће најмање једанпут пре-

гледати приправников дневник рада, ставити своје 
примедбе и дати упутства за даље вођење. 

По завршетку вођења дневника пада приправник 
ће га предати непосредном старешини на преглед. 
Старешина ће потврдити преглед и ставити своје 
примедбе о томе, да ли је приправник вођењем 
дневника и свакодневним радом показао довољно 
стручне спреме за одговарајуће звање. 

Ако је приправник©« рад повољно оцењен, он 
ће се преко непосредног старешине обратити1 "с мол-
бом испитној комисији за пр ипу ст на стручни испит 
а дневник рада чува и предаје на у»вид испитној ко-
мисији најмање 10 дана пре почетка полагања стру-
чног испита. 

Члан 9 
Ако непосредни старешина оцени неповољно 

приправник ов дневник и досадашњи рад, он (старе-
шина) ће о томе известити админисгративно-опера-
тивно руководство, а ово последње донеће решење, 
да ли се продужује приправничка служба и за које 
време. 

Приправничку службу из члана 1 овог правил-
ника могу административно-оперативна руководства 
продужити највише за 6 месеци. 

II. — Услови за пуштање на испит 

Чла« 10 
У смислу члана 2 и 4 Уредбе о струкама помор-

ске и унутрашње пловидбе стручни »опет полаже 
се за следећа звања и специјалност« у поморству: 

1) кормилар 
2) бродски пословођа: 

а) тал убие службе; 
б) обалног и локалног саобраћала; и 
в) техничког објекта' 

3) поручник обалне пловидбе 
4) капетан обалне пловидбе 
5) поручник дуге пловидбе 
6) капетан дуге пловидбе 
7) комодор 
8) поморско-саобраћајни помоћник — ронилац 

9) пом зрско-саобраћаЈни пословођа: 
а) на свети« )нлку: 
б) у луци; и 

в) ронилац (специјалиста); 
10) поморско саобраћајни техничар 
11) лучки поручник 
12) лучки капетан II класе 
13) лучки капетан I класе 
14) виши лучки капетан 
15) бродостројарс^и помоћник: 

а) ложач: 
б) подмазивач; и 

в) моторист; 
16) бродосгријарски пословођа: 

а) котларнице и стројарнице; 
б) парног п л о ч а до 150 ИКС; 

в) моторног >[и)I ма до 150 ИКС; и 
г) техничког објекта; 

17) млађи поморски стројар: 
а)-парно'- погона; и 
б) моторног погона; 

18) поморски стројар II класе; 
а) парног погона; и 
б) моторног погона; 

19) поморски стројар 1 класе 
^ а) парног погона; и 

б) моторног погона; 
20) старији поморски стројар. 

Члан И 
На испит за звање кормилара могу се пријавити 

морнари који су у тпу звању извршили праксу од 
најмање 12 месеци пловидбе. 

Члан 12 
На испит за звање бродског пословође могу се 

пријавити: 
а) за палубну службу — кормилари који су у 

том звању извршили праксу од најмање 24 месеца 
пловидбе; 

б) за обални и локални саобраћај — кормилари 
који су у хтом звању извршили праксу од најмање 
24 месеца пловидбе од којих најмање 12 месеци у 
малој обалној пловидби; и 

в) за технички објект — лица која су извршила 
најмање 24 месеца праксе у звању кормилара или 
морнара од којих најмање 12 месеци на техничком 
пловном објекту 

Члан П 
На испит за звање поручника обалне пловидбе 

могу се пријавити: 
а) кормилари КОЈИ су извршили праксу од најма-

ње 24 месеца пловидбе на бродовима обалне пло-
видбе садржине преко 250 ВРТ. 

б) бродски пословођи. 
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Члан 14 
На испит за звање канетана обалне пловидбе 

богу се пријавити поручници обалне пловидбе који 
Зеу у том звању извршили праксу од најмање 24 ме-
сеца пловидбе. 

Члан 15 
На испит за звање поручника дуге пловидбе мо-

1ГУ се пријавити приправници за то звање који испу-
њавају услове наведене у Уредби о струкама помор-
ске и унутрашње пловидбе и у овом правилнику. 

Члан 16 
На испит за капетана дуге пловидбе могу се 

пријавити: 
а) поручници дуге пловидбе који су извршили 

праксу од најмање 24 месеца на дужности III или II 
официра на бродовима дуге или велике обалне пло-
видбе; и 

б) капетани обалне пловидбе који су извршили 
праксу од најмање 24 месеца на дужности III или 
II официра на бродовима дуге или велике обалне 
Пловидбе. 

Члан 17 
На испит за звање комодора могу се пријавити 

капетани дуге пловидбе који су на положају за-
поведника брода дуге пловидбе провели најмање 36 
месеци. 

Члан 18 
На испит за звање поморско-саобраћајног по-

моћника — рониоца могу се пријавити лица која 
имају најмање 6 месеци праксе у ронилачким радо-
вима кзо помоћници и за то време најмање 20 ча-
сова радова под водом. 

Члан 19 
На испит за поморско-саобраћајног пословођу 

могу се пријавити: 
а) за то звање на светионику, поморско-саобра-

ћајни помоћници који су у том звању извршили 
праксу од најмање 24 месеца на светионику; и 

б) за то звање у луци могу се пријавити помор-
ско-саобраћајни помоћници који су у том звању 
извршили најмање 24 месеца праксе у луци; и 

в) за то звање, а за специјалност ронилаца мо-
гу се пријавити : 

1) поморсро-саобраћајни помоћници — рониоци 
који су извршили } том звању најмање 24 месеца 
праксе и за то вре^е најмање 100 сати радова под 
водом; 

2) квалификовали радници — грађевинске, ме-
талне и осталих струка чији се послови обављају 
под водом а који има ЈУ најмање 6 месеци праксе у 
ронилачких радовима и за то време најмање 20 ча-
сова радова под водом 

Члан 20 
На испит за звање пом о р е ко-саобраћа јном техни-

чара могу се пријавити поморсио-саобраћајни посло-
вође пловидбене расвете (монтер — расветних апа-
ратура) који су у том звању извршили праксу од нај-
мање 24 месеца. 

Члан 21 
На испит за звање лучког поручника могу се 

пријавити: 

а) приправници за то звање који испуњавају 
услове најве дене у Уредби о струкама поморске и) 
унутрашње пловидбе и овом правилнику; и 

б) пом. саобраћајне пословођи у луци који су у, 
том звању извршили праксу од најмање 12 месеци. 

Члан 22 
На испит за звање лучког капетана II класе 

могу се пријавити лучки поручници који су у том 
ввању извршили најмање 24 месеца праксе у лучкој 
капетанији. 

Члан 23 
На испит за звање лучког капетана I класе могу 

се пријавити капетани дуге пловидбе, ако су про-
вели најмање 6 месеци на стажу у лучкој капетанији. 

Члан 24 
На испит за звање вишег лучког капетана могу 

се пријавити лучки капетани 1 класе који су на по-
словима тога звања провели најмање 36 месеци 
праксе. 

Члан 25 
На испит за звање бродостројарског помоћника 

могу се пријавити; 
а) за ложача — лица која су извршила најмање 

годину дана праксе на пословима послуживања и 
ложења котлова, унутрашњих и спољних чишћења 
котлова и полагања у строЈарници код поправаа ; 

б) за подмазиваче — лица ко|а су извршила нај-
мање годину дана праксе на пословима подмззивања 
строја и оправдања бродских постројења; и 

в) за моториету — леда која су извршила нај-
мање годину дана праксе као помоћници на бродо-
вима оа моторним погоном. 

Члан 26 
На испит за звање бродостројарског послово-

ђе могу се пријавити: 
а) за специјалност котларнице и стројарнице — 

бродостројарски помоћници КОЈИ су извршили прак-
су од најмање 24 месеца пловидбе а од којих нај-
мање 12 месеци на дужности ложача или подмази-
вача на бродовима дуге или велике обалне пло-
видбе. 

б) за специјалност парног погона до 150 ИКС — 
бродостројарски помоћници који су извршили прак-
су од најмање 24 месеца пловидбе, а од којих нај-
мање 12 месеци на дужности ложача или почмази-
вача на пароброд има са стројевима до 400 ИКС; 

в) за специјалност моторног потона до 150 ИКС 
— бродостројарски помоћници који су извршили 
праксу од најмање 24 месеца пловидбе а од којих 
најмање 12 месеци на положају помоћника мотори-
к е на моторним бродовима са мотором јачине до 
ЗОО ИКС; и 

г) за специјалност техничког објекта — бродо-
стројарски помоћници који су извршили праксу од 
најмање 24 месеца пловидбе, а од којих најмање 12 
месеци на дужности ложача или подмазивача на тех-
ничком пловном објекту (дизалица, грталица итд). 

Члан 27 
На испит за звање млађег поморског стројара 

могу се пријавити* 
а) за парни погон: 
1) бродостројарски помоћници који су извр-

шили праксу од најмање 36 месеци у стројарској 
служби, а од којих најмање 24 месеца на дужности 
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подмазивача »а паробродима са стројевима преко 
400 ИКС; 

2) бродострој&рсш пословође котларнице истро-
јарнице који су у том звању извршили праксу од 
најмање 12 месеци; 

б) за моторни ПОГОН: бродостројарски посло-
вође моторног погона до 150 ИКС који су у том 
звању изгршчти праксу од најмање 12 месеци. 

Члан 2Ѕ ' 
На испит, за звање поморског стројара II класе 

могу се пријавити: 
а) за парни погон: 
1) приправници за то звање који испуњавају V-

слове наведене у Уредби о струкама поморске и 
унутрашње пловидбе и овом правилнику; 

2) млађи поморски стројар« који су у том звању 
извршили праксу од најмање 24 месеца ша паробро-
д о м са стројевима преко 400 ИКС; 

б) за мш орни погон: 
1) приправници за то звање који испуњавају 

услове наведене у Уредби о струкама поморске и 
унутрашње пловидбе и овом правилнику ако је пре-
тежне* део поиправничке службе извршен на мотор-
ном бра ду; и 

2) млађи поморски етрој-ари који су у гсм звању 
извршили праксу од најмање 24 месеца на моторним 
бродовима сз стројевима преко 400 ИКС. 

Члан 29 
На- испит за звање поморског стро јара I класе 

могу се пријавити: 
а) за -парни погон: поморски стројар и И класе 

који су у том звању извршили праксу од најмање 24 
месеца на паробродима са стројевима преко 1.000 
ИКС; и 

б) за моторни погон: поморски стројар« II класе 
који су у том звању извршили праксу од најмање 
24 месеца на моторним бродовима са стројевима пре-
ко 1.000 ИКС. 

Члан 30 
На испит за звање 'Старијег поморског стр о јара 

могу се пријавити поморски стројар и I класе који 
су на положају управитеља строја провели најмање 
36 месеци на гоаробродима или моторним бродовима 
са стројевима преко 1.000 ИКС. 

Члан 31 
Старешина надлежан за постављење може све 

напред наведене рокове, осим приправничке службе, 
смањити када се у појединим случајевима из доса-
дашњег рада службеника вади да је стручно опре-
ман за обављање послова вишег звања. 

Члан 32 
Сви службеници напред наведених звања и спе-

цијалност^ а у свим случајевима за које је предви-
ђено у чл. 2 и 4 Уредбе о струкама поморске и уну-
трашње пловидбе, морају пре полагања; о д г о в а р а 
јућег испита похађати стручни курс. 

III. — Стручни испити 

Члан 33 
Испити за звања « шеди јавности из члана 10 

овог правилника, одржавају ое ва бродовима, у пре-
дузећима, .установама и школама Министарства по-
морства ФНРЈ. 

Време и место одржавања испита објављује 
старешина, надлежан за постављење, најмање 3 ме« 

сеца пре почетка испита односно течаја ако испиту 
претходи стручни течај. 

Чл,-и 34 
Лица која испуњавају услове наведене У Уред-

би о струкама поморске и. унутрашње пловидбе ап 
оном правилнику, и желе полагати одговарајући ис-
пит / подносе пријаву своме исп ос ре дном старешини, 
а ова) доставља са потребним подацима старе-
шини надлежном за постављење тако, да овај »по-
следњи прими пријаву најмање месец дама пре по-
четка испита односно течаја, ако испиту претходи 
теча I. 

Старешина надлежан за пос г а ж е њ е дужан је 
да најмање 10 дота пре почетка испита односно те-
чаја обавести молиоца о решењу његове молбе. 

Члан 35 
У месту и у времену, одређеном за одржавање 

испи' \ образује се испитаа комисија. 
Испитна комисија састоји се од претседник и 

још н е м а њ е 2 члана. 
Испитну комисију на броду образује заповедник 

бро: а и он јо ј претседава. Један од чланова испитане 
ком НГ ИЈ е мора бити официр службе на броду у коју 
спа 1а зв гње за које се испит полаже. Други и оста-
ли ч Јанови комисије су предметни испитивачи. Ако 
их има нише, онда сваки само за свој предмет. 

1г 1 и I ну комисију на копну обр-ааује 'Старешина 
надлежан за постављење и о ш се може допунити 
са још онолико стручњака колико то специфичност 
појединог звања захтева. Предметни испитивач је 
члан испитне комисије само за предмет који испи-
тује. 

Члан 36 
Стручни испит састоји се из општег и стручног 

дела. 
Општи део испита полаже се у почетном звању 

и пре полагања стручног дела. Ако кандидат није 
у претходном звању полагао општи део испита у 
смислу прописа овог правилника дужан је исти по-
лагати у обиму испитног програма. 

Члан 37 
К а д а р е стручни део и с п и т а САСТОЈИ ИЗ писменог, 

усменог и практично деле, испитивање се врши на-
веденим редом, уколико нарочите околности које 
условљава ју практично испитивање, не изискују 
друкчије. 

Кандидати ое испитују редом којим су заведени" 
у списак пријављениу за испит. 

Члан 38 
Писмени део испила полажу сви кандидати зан 

једно. Задаци који ге дају за писмени рад морају 
бити различити, а У обиму испитног програма и за 
сваког кандидата у посебном омоту. 

Затворених омота са задацима мора бити за три 
више него што има кандидата. 

Писмене радове прегледају испитивач и још два 
члана испитне комисије. Они предлажу заједничку 
оцену испитној комисији. 

Кандидат, који не положи писмени испит, неће 
полагати ни усмени ИЈ тог предмета, и сматра се да 
та ј предмет није положио 

Члан 39 
Испитивачи за поједине предмете дунеш су да 

пре усменог испита саставе листу пиIања у оквиру 
испитног програма и да та питања предају на пре-
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глед и одобрење претседник испитне комисије пре 
©очетка усменог испита. 

На усменом испиту поставља се сваком канди-
дату из сваког предмета најмање три питања иза-
брава тако, да обухвате разне делове испитаног гра-
дива. 

Ако се питања дају кандидатима иа листићима 
онда листића са питањима мора бити за три више 
него што има кандидата. 

Када је кандидат испитан из појединог предмета 
и када се удаљио, (предметни испитивач предлаже 
оцену испитној комисији 

Члан 40 
Када се овим правилником за поједине предмете 

(предвиди практично испитивање оно се пред испит-
ном комисијом своди на оне практичне радове и за-
датке који се обзиром на место испитивања, околно-
сти и средства, могу из?ести 

Код оцењивѕњ? практичног знања и способно-
сти за обављање послова одговарајућег звања ис-
питна комисија ће прегледати дневник радова од-
носно стручне радове које је кандидат извео за ' 
време претходне праксе или за време стручног те-
чаја. Ако такви радови нису прописани или испит-
ној комисији НИСУ могли бити дати на располагање, 
она ће се кад оцењивања руководити још и при-
ме дбз ма које је о практичном знању и способности 
кандидата дао и његов непосредни старешина од-
носио инструктор на 'броду или течају. 

Члан 4! 
Када су испи Јани сви кандидати из свих пред-

мета и делова иочип испитна комисија утврђује 
на заједничкој се'шини свих чланова и испитивача 
појединачне опече за сва км предмет и изводи ко-
начну оцену испита 

Оцене се доносе већином гласова, а код поде-
љених гласова одлучује мипшсње претседник ко-
мисије 

Успех се оцењује са оценама* одличан, врло^ до-
бар, добар, слаб. Прве три оцене су заловољавајуће, 
а четврта је незадовољан ају ћа. 

Кандидату, који испит положи, испити,а комисија 
издаје сведочанство о положеном испиту које пот-
писује претседник и секретар испитне комисије 

У сведочаество се уноси само општа оцена ис-
пита за звање за које се полаже. 

Кандидату кп}4 испит не положи, испитна ко-
мисија шшштавз *гз којих је предмета добио пеза-
дсвољавајућу оцену и после кога времена може по-
новити испит из тих предмета. 

Испит се може поновити два пута. 

ЧЛН!Н 42 

Ако се кандидат за време испита служи недо-
звољеним средствима ИЛИ туђом помоћи, сматра се 
да поједнини предмет, или део испита код којег се 
о овај пропис огрешио није положио. 

У поновљеним случајевима или код прекршаја 
теже врсте може се поништити цео испит. 

Члан 43 
Путовање ради полагања стручног испита сма* 

тра се као службено путовање е правом иа дневнице 
према прописима о накнади путних трошкова. 

Кандидат КОЈИ неоправдано одустане од испита 
пре почетка нема право ша накнаду трошкова. 

Члан 44 
О току испита и о реду испитне комисије вода 

се записник. 

У записник се уносе сви подаци и чињенице 
које су важне за ток и резултат испита, као: састав 
испитне комисије и њени закључци о распореду 
рада и току појединих делова испита; табеларни 
»преглед кандидата са оценама из појединих предме-
та; подела оведочанстава. 

Записник води секретар испитне комисије, а 
потписују га претседник, секретар и чланови испит-
не комисије. 

На броду води записник испита један од чла-
нова комисије. 

Члан 46 
По завршеном испиту претседник испитне коми-

сије подноси ^старешини, надлежном за постављење, 
извештај о току и резултату испита, са сугестијама 
за најбоље коришћење оопособљееог кандидата. 

IV. — Испитни програм 

Члан 46 
Програм општег дела испита прописује Комитет 

за законодавство у изградњу народне власти Бла,де 
ФНРЈ 

Члан 47 
На стручном делу испи га испитују се поједини 

предмети у обиму програма кога за свако звање 
претише Министарство поморства ФНРЈ. 

Члан 48 
На испиту за звање кормилара полаже се: 
усмено: математика, наутика, поморство, метео-

рологија, сигнализација, бродска хигијена, морнар-
ски рад; 

практично, сигнализација морнарски рад. 

Члан 49 
На испиту за звање бродског пословође пал уб не 

службе полаже се: 
усмено: опрема и одржавање брода, маневриса-

ије, руковање теретом, морнарски рад; 
практично: маневрисање, морнарски рад. 

Члан 50 
На испиту за звање бродског пословође обалног 

и локалног саобраћаја полаже се: 
усмено: наутика, поморство, законодавство, про-

писи о избегавању судара на мору и сигнализација, 
географија и метеорологија Јадрана механички по-
гон брода, бродска хигијена; 

практично: поморство прописи за избегавање 
судара на мору, сигнализација. 

Члан 51 
На испиту за звање бродског пословође технич-

ког објекта полажу се исти предмети као и на испи-
ту з>а звање бродског пословође паш убие службе са 
нарочитом освртом на технички пловни објект 

Члан 52 
На испиту за авање поручника обалне пловидбе 

полаже се: 
Наутика: писмено, усмено и практично; 
Поморско законодавство: писмено и усмено; 
Поморство: усмено; 
Хигијена и пружање прве помоћи: усмено; 
Прописи о (Избегавању судара ш мору: усмено 

и практично; 
Сигнализација: практично; 
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Писмени рад траје три временска часа за сваки 
предмет. 

"Члан 53 
На испиту за звање капетана обалне пловидбе 

рола-же се: 
Наутика: писмено и усмено; 
Поморско привредно пословање: писмено и ус-

мени, 
Поморство: писмено и усмено; 
Метеорологија и океанограф« ја: усмено; 
Општа и поморско-економска географија: усмено; 
Писмени рад траје 4 временска часа за сваки 

предмет. 

Члан 54 

На испиту за звање поручника дуге пловидбе 
полаже се: 

Наутика: писмено и усмено; 
Поморско право: писмено и усмено; 
Поморство: писмено и усмено; 
Бродска хигијена и пружање прве помоћи: ус-

мено; 
С и)Ш>а л и заоди ј»а: п рак ги чио; 
Прописи о избегавању судара на мору: прак-

тично; 
Писмени рад траје четири временска часа зч 

сваки предмет. 

Члан 55 

На испиту за звање капетана дуге пловидбе -по-
лаже се: 

Наутика: писмено и усмено; 
Поморско привредно пословање: писмено и ус-

мено; 
Поморство: писмено и усмено; 
Енглески: писмено и усмено; 
Метеорску ија и океп'.'тги-(ђија: усмено; 
Поморско-економска географија: усмено. 
Писмени рад из енглеског језика траје три вре-

менска часа, а из осталих предмета по четири вре-
менска часа. ' 

Члан 56 
На испиту за комодор а кандидат' предлаже ис-

питној комисији три теме из поморства у ширем 
смислу те речи, а испитна комисија му одређује 
једну од њих за обраду 

Кандидат је дужан да одређену тему обради, и 
у року од годину дана достави испитној комисији: 
на преглед и оцену са назнаком литературе којом 
се служио. 

Ако комисија стручни рад прихвати, »позваће 
кандидата да га пред комисијом брани. Реферат од-
бране са дискусијом траје најмање три часа. 

Ако комисија рад неповољно оцени, дужна га 
је вратити кандидату са о б р а з л о ж е н ^ зашто рад 
није -примљен. 

Кандидат има право да у року не мањем од го-
дину дана поновно преда прерађени исти рад или 
да после истека рока тражи неку другу од предло-
женим тема. 

Ако комисија поновно одбије исти или стручни 
рад, кандидат губи право на даље полагање испита!.. 

Члан 57 
На испиту за звање поморско-саобра/ћајвог по-

моћника — рониоца полаже се: 
усмено: математика, технологија, поморство, хи-

дрографија, хигијена; 
усмено и практично: роњење, ронилачка служба. 

Члан 58 
На испиту за звање поморско - оаобраћ а јног по-

словође на светионику полаже се: 
усметао: правила службе на светионику, осма-

трачке служба, упутства за саобраћај, метеорологија!* 
администрација, извори електричне енергије, хиги-
јена; 

практично: сигнализација, руковање апаратима! 
на светионику. 

Члан 59 
На испиту за звање поморско-оаобраћајног по-

словође у луци полаже се: 
усмено: лучка егзекутивгаа служба-, ред у лукама* 

преглед бродова и сигурност пловидбе, горанска 
привреда, администрација, наутичка зеања; 

практично: сигнализација, прописи за избегава-
ње судара на мору. 

Члан 60 
На испиту за звање по морско-саобрАајног по-

словође — рониоца полаже се: 
усмено: хидрографија, технологија, опис броде* 

ва, теорија роњења, ронилачка служба, администра-
ција, дужности и одговорности рониоца, апарати за 
подводно роњење и подводне радове, хигијена и пр-
ва помоћ; 

практично: роњење, занатски радови под водом 
и руковање апаратима за подводне радове. 

Члан 61 
На нолиту за звање помбрско-саобраћајног тех-

ничара полаже се: 
усмено и практично: светкомичарство. електро-

техника. мотористика. 

"Члан 62 
На испиту за звање лучког поручника полаже се: 
писмено и усмено: а дмелн истра тишо-у правна и 

лучка служба; 
практично: баждарење бродова до 50 БРТ« 
Писмени рад траје три временска часа. 

Члан 63 
На испиту за звање лучког капетана II класе по-

лаже се: 
писмено и усмено: ади интегративно-у правна луч-

ка служба; 
практично: баждарење бродова. 
Писмени рад тр*је четири временска часа. 

Члан 64 
На испиту за звање лучког капетана I класе по-

лаже се: 
усмено: управна административни и лучка слу-

жба. 

Члан 65 

За испит више1 лучког капетана кан дадат пред-
лаже испитној комисији три теме из лучке службе 
и службе безбедности пловидбе а испитна комисија 
му одређује једну од њих на обраду. 

У погледу обраде, прегледа и оцене, прихваћа* 
ња и одбране или евентуално^ одбијања теме, вр едб 
одредбе чл. 54 овог гсп ч е л н и к а 

Члан 66 

На испиту за звање бродостројарског помоћника 
полаже се: 



ОГЛАСНИ ДЕО 
ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Срећке И класе 8 кола важе за III класу 8 кола 

Државна класна лутрија ФНРЈ на основу чл. 7 
својих општих правила за 8 коло срећака огласила 
је следеће срећке II класе 8 кола да важе за Ш кла-
су осмога кола-

Број 29'Ѕ'Ѕ знак 
3193 „ 
6231 „ 
8035 „ 
8583 „ 
8772 „ 
9247 „ 
9654 * 
9915 „ 

12367 
12789 
12921 
13241 
15634 
15862 
16042 
16531 
16908 
17015 
19973 
20300 
20300 
20300 
20300 
2>525 
20525 
23687 
24522 
28377 
29348 
29513 
33754 
34143 
35778 
39784 
43001 
43222 
49467 
524 о8 
53471 
53624 
53625 
5531*8 
56708 
56822 
57018 
60187 
64441 
64442 
64443 
64444 
64445 
64446 
64447 
64448 
64449 

разликовања В 
В 
О 
С 
В 
Б 
В 
В 
в 
в 
в 
Д в в в 
А 
В 
Б 
В 
В 
А 
В 
е 
Б 
А 
В 
В 
В 
В 
И 
В 
В 

- В 
Б 
Б 
В 
В 
А 
А 
С 
В 
В 
А 
А 
А 
С 
С 
В 
о 
о 
ГЈ 
о 
п 
Г) 
Б 
Б 

Број 64450 зндес разликовања О 
„ 69155 „ „ С 
„ 69839 „ „ В 
„ 72487 „ „ В 
„ 72567 „ . „ В 
„ 72976 „ „ В 

Према томе оригиналне срећке III класе 8 кола 
под горњим бројевима и знацима разликовања не-
мају ̂ и к а к в е вредности. 

Клор. 1721. — Из Државне класне лутрије ФНРЈ, 
5 априла 1948 године. Кбр. 197 1-1 

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 

Народна банка ФНРЈ из Београда, на основу чл. 
14 Уредбе о организацији и пословању Неродне 
бенке ФНРЈ, објављује: 

Да је Гувернер Народне бачке ФНРЈ доделио 
право колективног потписивања фирме Главне цен-
трале Народне банке ФНРЈ V Београду, по посло-
вима Пословне кореспонденције: 

1. — Гаврилу Љ. Радовић и 
2. — Славки Р. Николић, службесгицима. 
Излажу ое потписи именованих. 
Потписи И!М ен оданих изложени су и у, »публици 

приступним, просторијама Главне централе Народи е 
банке ФНРЈ у Бео граду. 

Из Народне бенкс ФНРЈ у Београду број 74.232/ 
Х1-2 од 6 априла 1948 подиже. 

Радовић, с. р. 
С. Николић, е. р , 

П\помоћРИК 
Народне бачке ФНРЈ Главне централ, 

Неп. Илишин, с. р. 
Окружни суд град Београд у Београду, по 

наплати таксе из Тбр. 37 и 41 Закона о судским так-
сама тод Фи бр. 175 од 9 априла 1948 године, по-
тврдио је ову промену у Народној банди ФНРЈ. 

Број Ф»:г 175. — Из Окружног суда за град Б:о-
град у Београду, 9 априла 1948 године. 229 1-1 

ПОСТАВЉАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ФАБРИКЕ ШЕЋЕРА ЋУПРИЈА СА СЕДИ-

ШТЕМ У ЋУПРИЈИ 
Министарство ф»»сисија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним .привредним предузећи-
ма и чл. 18 Правилника о регистрацији* државних при-
вредних предузећа, објављује. 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
•пов. бр. 1301 .од 20 фебруара 1948 године постављен 
је Дукић Ратко за директора Фабрике шећера Ћу-
прија и н/а< дужност ступио 18 фебруара! 1948 године 
од кога дана има право да потписује фирму преду-
зећа. 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
пов. бр. 2191 од 31 јануара 1948 године разрешен! је 
дужности инжењер Илија. Ковачевић, досадашњи ди-
ректор Фабрике шећера Ћуприја и од 18 фебруара 
1948 године престаје му право да потписује фирму 
предузећа. 

IV бр. 12785 — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 5 априла' 1948 године. К 210 1-1 
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ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ДИ-
РЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА СПАСАВАЊЕ И 

ТЕГЉЕЊЕ БРОДОВА НА СУШАКУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузећи-
ма и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства поморства! ФНРЈ бр. 
5673/48 од 1 фебруара 1948 подине разрешен је ду-
жности Сироткошћ Марин, досадашњи помоћник 
директора предузећа за* спасавање и тегљење бро-
дова м од 31 јануара 1948 године престаје му право 
да потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства поморства ФНРЈ бр. 
5253|/48 од 31 јагуара 1948 годиме постављен је Ма-
рин Љубо за/ заменика директора предузећа) за) спа-
савање и тегљење бродова и на дужност ступио 1 
фебруара' 1948 године од кога дана и ш пр.гво да 
потписује фирму предузећа у границама овлашћења«. 

IV бр. 13076. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 7 априла 1948 године. К 211 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ ДРЖАВНОГ ПРИВ-
РЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНА-
ЧАЈА „ЈАСЕНИЦА" ФАБРИКА ВАГОНА, МОСТОВА 

И ГВОЗДЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем владе ФНРЈ, IV бр. 785/4 од 13 фебру-
ара 1.948 године фирма државног привредног преду-
зећа општедржавнЈог значаја „Јасеница)" фабрика, 
вагона, мостова и гвоздених конструкција, Смеде-
ревска Паланка мења. се и гласи: 

„Јасеница,, фабрика вагона и гвоздених кон-
струкција!, Смедеревска Паланка. 

IV бр. 13106. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 7 априла 1949 године. К 207 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА ТРГОВАЧКОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ НАФТЕ И НАФТИ-
НИХ ДЕРИВАТА, СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о додавши привредним предузе-
ћима и чл. 18 Пр1ѕ|БИ1Лш1К|а о регистрацији државних 
»привредних предузећа!, објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 1926 од 28 октобра 1947 године постављен је Ско-
рела Александар за директора Трговачког предузећа; 
за увоз и г/Јзвоз нафте и нафтиних деривата* и н а 
дужност ступио 28 октобра 1947 године о д кога дана 
има право да потписује фирму предузећа у граница-
ма овлашћења. 

IV бр. 129132. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 5 априла 1948 године. К 209 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ВАЉАОНИЦЕ ЗЕМУН СА СЕДИШТЕМ 

У ЗЕМУНУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Оси сано г закона о државним привредним предузећи-
ма и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
(привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ пере. 
бр. 1199 од 24 јуна 1947 године постављен ј е инжи-
њер Вукадин Милош за директора Ваљаонице Земун 

и на дужност ступио 5 јануара 1948 године од кота 
дана има право да потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ пере. 
бр. 1194 од 24 Јуна 1947 године разрешен је дужне ти 
инжињер Бранко Војновић, досадашњи директор 
Ваљаонице Земун и од 5 Јануара 1648 године престао 
је му право да потписује Фирму (предузећа. ^ 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ бр. 2961]' 
о д 26 јануар® 1948 године овлашћен је Ла>зар Петро* 
тић шеф рачуноводства Ваљаонице Земун да у слу-
чају спреченост,и директора предузећа! потписује < 
фирму предузећа у границама овлашћења1, од 5 ја-
нуара 1948 године. 

IV бр. 12831. — Из Министарства' финансија 
ФНРЈ, 5 априла 1948 године. К 212 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ДР-
ЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДР-
ЖАВНОГ ЗНАЧАЈА САВЕЗНОГ ПРОЈЕКТАНТСКОГ 
БИРО-А ЗА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА 

СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузећи-
ма и чл. 18* Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује : 

Решењем Министарства електропривреде пов. бр. 
105 од 23 фебруара 1948 године постављен Је инжи-
њер Никола Седлар за помоћника директора Савез-
ног Пројектанског Биро-а за термоелектична« постро-
јења и на дужност ступио 20 марта 1948 године од 
кога дана има право да потписује фирму предузећа 
у границама овлашћења. 

IV бр. 12272. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 1 априла- 1948 године. 198 1-1 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ ФНРЈ IV БР. 1614/48 ОД 17 
МАРТА 1948 ГОДИНЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ВЛА-
ДЕ ФНРЈ ПО БР. 462 ОД 31 ОКТОБРА 1946 ГО-
ДИНЕ О ОСНИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕ-
ДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧ-

КОГ МАТЕРИЈАЛА „ЈУГОЕЛЕКТРО" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника' о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 1614/48 од 17 марта 
1948 године мења се ремење Владе ФНРЈ По бр. 
462 од 31 октобра 1946 године о оснивању државног 
привредног предузећа општедржавног значаја Пре-
дузеће за увоз и извоз електротехничког материјала 
„Југоелектро" и решење Владе ФЈ^РЈ IV бр. 6158/47 
о д 24 новембра 1947 године којим је ово- решење 
измењено и допуњено и нслви текст решења гласи: 

Оснива се државно привредно предузеће опште-
државног значака које ће пословати' под фирмом: 
Предузеће за увоз и извоз електротехничког мате-
ријала „Југоелектро". 

Предмет пословања предузећа је : увоз свих 
врста електротехничког материјала, уређаја јаке и 
слабе струје, као и сировина и полуфабриката који 
спадају у ел ектр от етничку бранжу; извоз продуката 
домаће електро-индустрије и организована и вођење 
других послова који су са радом предузећа у не-
посредно ј вези. 

Предузеће се налази под административно-
оперативним руково летвом Министарства спољне 
трговине ФНРЈ 

IV бр 12317. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 1 априла 1948 године. Бр. 201 1-1 
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ДРЖАВНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОПШТЕДР-
ЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ТЕКСТИЛНА ТОВАРНА СВ. 
ПАВЕЛ ПРИ ПРЕБОЛДУ ПРЕДАЈЕ СЕ ВЛАДИ 

НР СЛОВЕНИЈЕ 
'Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17, 

Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника- o регистрацији државних 
•привредних г(редузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 4220/3 од 4 октобра 
1947 године државно привредно предузеће опште-
државног значаја Текстилна товарна Св. Павел при 
Преболду, предаје Влади НР Словеније и брише се 
из регистра државних привредних предузећа опште-
државног значаја. / 

IV бр. 12378. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, I априла 1948 године. Бр. 200 M 

ОВЛАШЋЕЊЕ ШЕФА ПОГОНСКОГ СЕКТОРА 
ЈУГОСЛОВЕНСКА СЛОБОДНА ПЛОВИДБА ДА У 
СЛУЧАЈУ - СПРЕЧЕНОСТИ ИЛИ ОТСУТНОСТИ 
ДИРЕКТОРА МОЖЕ ПУНОВАЖНО ПОТПИСИ-

В А О ФИРМУ ПРЕДУЗЕЋА 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона o државним привредним' предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
прирш еди их предузећа, објављује: 

Решењем Министарства поморства ФНРЈ Пов. 
бр. 1313/48 од 8 марта 1948 године овлашћен је Бор-
чић Божидар, шеф погонског сектора Југословена© 
слободне пловидбе да У случају спречености дирек-
тора .предузећа може пуноважно потписивао фирму 
предузећа и i o од 13 марта 1948 године у грани-
цамр овлашћења. 

IV бр. 12390. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, i априла 1948 године. Бр. 199 1-1 

TRGOVSKO PODJETJE ZA PROMET AUTOMOBI-
LOV IN STANDARDNIH DELOV »JUGOAUTO« 
LJUBLJANA PREDAJE SE NA UPRAVLJANJE VLADI 

NR SLOVENIJE 
Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu Cl.* 17 

Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima 
i cl. 18 Pravilnika n registracij1' državnih privrednih 
preduzeća, objavljuje: 

Rešen vem Vlade FNRJ IV br. 1667/4 od 17 јупа 
1947 godine državno privredno preduzeće opštedržav-
nog znanja »Trgovsko podjetje za promet aiutomobi/liov 
.in standardnih deilov« »Jugoauto« — Ljubljana pre-
daje sie na upravljanje Vladi NR Slovenije i briše se iz 
registra državnih privrednih preduzeća opštedržavnog 
značaja. ( 

IV br. 11761. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
25 marta 1948 godine. 

IK 177 1—1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 38791 изгубите сам и о-
глишавам ra неважећим. — Божидар Стошић, Кра-
гујевац. ' 236 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ 0Парттааноке споменице 1941" 6tp. 
6479 изгубио Леам и оглашавам ј е неважећом. —; 
Османовић Хусо, капетан, Тител. " 221 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИИ бр. 11188 „Партизаадоке споменице 
1941" изгубио сам и оглашавам je неважећом. — 
Владо Обрадовић, капетан, Београд. 219 1-1 

ОРДЕН заслуге за народ III реда бр. 8437 изгубио 
сам HI оглашавам га неважећим. — Иштваеић И. 
Мирко, Загреб. 217 1-1 
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ОРДЕН за храброст бр . 73604 негу био сам и с п а -
шавам га неважећим. — Царински И. Валентин, 
Загреб. 216 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 70099, МЕДАЉУ за хра-
брост и УВЕРЕЊЕ Ордена за храброст бр. 306 и 

i МЕДАЉЕ за храброст бр. 599 оглашавам нева-
! жећим. — Бранко Амиџић, Генерала Жданова ул. 

бр. 5, Београд. 222 I-li 
ОРДЕН заслуге з? народ III реда бр. 17276 и ОРДЕН 

за храброст бр. 47483 изгубио сам и оглашавам их 
•неважећим. — Никола М. Маћешић, потпоручник 
Сомбор. 195 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 56730 изгубио сам fa оглаша-
вам га неважећим. — Војни Арсенијевиќ, Крагује-
вац, ' 223 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 5757 изгубио сам и оглаша-
вам га неважећим. — Беговић Стјепан, капетан. 
Загреб. K 196 l-'l 

ОРДЕН РАДА Ш степена бр. 261 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим Видио Хенигман, Сарајево 

K 204 1-1 
КЊИЖИЦУ „Партизанке споменице 1941" бр. 6087, 

изгубио сам и оглашавам! de неважећом. — Жунић 
Дане, Београд. 223 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 24153 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Жунић Дане, Београд. 

ОРДЕН рада III реда бр. 1424 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Радовановић Јован. Бео-
град. 227 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 25761 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Мирковић Крсте Радивоје 
Београд. 224 1-Г 

ОРДЕН за храброст бр. 73603 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. —Брковић Вујо, Београд. 

230 1-1 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ „Партизанов споменице 1941" бр. 

11522 изгубила сам и оглашавам је неважећом. 
Крањчевић Славка, Топу еко. 234 1-1 

ОРДЕН заслуге за народ III реда бр. 72568 и 
ОРДЕН за храбост бр. 25928 и УВЕРЕЊА огла-
шавам неважећим. — Макара Рифат, Београд. 

228 1-1 
ОРДЕН за храброст бр. 11940 изгубио сам и огла-

шавам га неважећим. — Косић Бранко, Стара Па-
зова. . 232 1-1 

ОРДЕН заслуге за народ III реда бр. 8914 изгубио 
сам и оглашавам га неважећим. — Бурсаћ Петар, 
Стара Паво в a 233 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 22153 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Лалић Милан, Београд. 

231 1-1 
ЛЕПИТИМАЦИЈУ „Партизане«е споменице 194Г бр. 

11588, изгубила! сам и оглашавам је неважећом. — 
Килибарда (Миловић) Петрана, Загреб. K 205 1-1 

УВЕРЕЊЕ Ордена заслуге за народ III реда бр. 527, 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Јока-
новић Божа, заставник, Ћуприја. K 206-1-1 

УВЕРЕЊЕ Ордена заслуге за народ III реда, изгу-
био сам и оглашавам га неважећим. — Дух Ру-
долф, Вуковци, Лењинова l/I. K 216 1-1 

„П АРТИЗ АНС КУ СПОМЕНИЦУ 194Г изгубио сам 
•и оглашава* м је неважећом. — Шинкович Јоже, 
Љубљана Брег 2/II. K 217 1-1 

ОРДЕН заслуге за народ IM реда бр. 31579 изгубио 
сам и оглашавам га неважећим. — поручник Ј'у-
ретић Вилко, Пула. - K 218 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 66441 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим1. — Баусовац Милан, Беловар. 

K 219 1-1 
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ЗБИРКА ЗАКОНА 
УСТАВ ФНРЈ 

СА УСТАВИМА НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
Ових дана изашла је из штампе свеска бр. 22 

Збирке закона ФНРЈ у којој су поред Устава ФНРЈ 
»објављен« и сви устави народних република у ориги-
нално м тексту. 

Књига има четири издања: српско, хрватско, сло-
веначко и македонско. Цена је 42 динара^ 

БИЛТЕН КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗ-
ГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ 
„Билтен" моји као месечник издаје Комитет за 

законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ изишао је из штампе. Прва свеска је. двоброј 
за јануар и фебруар. Претплата је 120 динара годи-
шње и полаже се преко текућег рачуна ,,Службеног 
листа ФНРЈ" бр. 1-470880. 

Приликом уплаћивања треба нагласити на име 
чега се претплата полаже и тачну адресу на коју 
БИЛТЕН треба да се отпрема. 

РЕФЕРАТИ И ДИСКУСИЈА 
НА САВЕТОВАЊУ О ЛОКАЛНОЈ ПРИВРЕДИ И 

КОМУНАЛНОМ ГАЗДИНСТВУ 
Ових дана изишла је из штампе књига Реферати 

и дискусија на саветовању о локалној привреди и 
комуналном газдинству које је одржано децембра ме-
сеца прошле године у Београду. У садржају су ре-
ферати друга Е. Кардеља, потпретседника Владе 
ФНРЈ, друга Б. Кидрича, претседник Савезне план-
ске комисије, друга! Марка Никезића, потпретеедника 
ИНО-а Београда, друга др Л. Гершковића, * помоћ-
ника министра, затим изводи из дискусије са гово-
рима Л. Шентјурц, Георгијевског, К. Глигорова и 
осталих учесника. / 

Књига је издата да би руководиоцима локалне 
привреде и комуналног газдинства помагала! у реша-
вању питања и за упознавање проблематике ове ва-
жне материје као и да буде путоказ у решавању свих 
важнијих питања. 

Књига је изишла у два издања ћирилицом и ла-
тиницом. Цена је 25 динара. Добија се преко „Служ-
беног листа ФНРЈ" уплатом на текући рачун бр. 
1-670.880 и на доплату. Поред тога књига се може 
добити и у свим већим књижарама. 

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ ФНРЈ 
Закон о држављане теу ФНРЈ оа коментаром ДР 

Иве Кр бек а, професора универзитета и Негослава 
Оцокољића. начелника Министарства унутрашњих 
послова ФНРЈ, изишао из штампе у редакцији Коми' 
тета за законодавство и изградњу народне—власти 
Блате ФНРЈ. 

У књизи су сакупљени и ови остали прописи о 
држављанству. 

Књига је изишла латиницом. Цена 25.— динара. 

ПРОПИСИ О УЧЕНИЦИМА У ПРИВРЕДИ 
Прописи о ученицима^ у привреда изишли су као 

свеска бр. 4 Збирке прописа из радног права: ту су 
сакупљени и система тски обрађени сви важећи про-
писи .о ученицима у привреда. 

Књига је засада изишла у ћирилици. Цена 20.— 
динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА О РАДНИМ ОДНОСИМА 
Збирка прописа о радним односима изишла је 

из штампе и садржи све одредбе о платама и над-
нидама и осталим правима радника и намештен ик аи 

Ова књига претставава неопходан приручник 
•свима режисерима, пере аналним референти ма и РУ-
ководиоцима привредних предузећа.. Књига је изи-
шла У ћирилици и латиници. 

Цена 415.— данара. 

ОСНОВНИ ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА 
Основни закон о п р е к р ш а ј а са образложеле®« 

Савезног министра унутрашњих послова А Ранко-
вића изишао је из штампе као 19 свеска Збирке за-
кона ФНРЈ. Књига Је изишла на сва четири језика. 

Цена је 8 динара. 

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК 
— Општи део _ 

Кривични законик — Општи део — изишао је 
«13 штампе на ова четири народна језика са образло-
жењем Савезног министра правосуђа. 

Цена 8.— динара. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ 
ПРИВРЕДНИХ 'ПРЕДУЗЕЋА 

У издању „Службеног листа ФНРЈ" изишло је 
Финансиско планирање државних привредних пре-
дузећа у 1948 години са упутствима и објашњењима 
и овим обрасцима' за састављање годишњих, полу-
г о д и ш н а , тромесечну привредних планова. Књига 
је изишла у ћирилици и латиници. 

Ц е т 40.— динара,. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА ЗА ГРАЂЕВИ-
НАРСТВО 

Основни распоред конта (конти« план) за гра-
ђевинарство са објашњеним,! за примену изишао је 
из штампе. Цена 18 динара. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАН) 
ЗА РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈУ 

— Друг© допуњено издање — 
Нови Основни распоред конта за рударство и 

индустрију изићи ће ових дана* у другом допуњеном 
издању. 

Поред основног распореда конта, књига садржа 
увод у коме су изложена начелна питања, и опширна 
упутства за примену новог контног плана за рудар-
ство и индустрију. 

Књига је штампана само латиницом и са при-
лозима стаје Дин. 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАН) 
ЗА ТРГОВИНУ 
— друго издање — 

Основни распоред конта (контнн план) за трго-
вину са предговоре«* и детаљним упутствима за при-
мену новог контног плана — друго издање — 
изишао је ових дана из штампе у издању „Службе-
ног листа ФНРЈ". 

Књига је изишла само латиницом и стаје 
Дин. 25.—. 
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усмено: технологија, котлови и ложење, матема-
тика*, поморство и бродска хигијена; 

практично: послуживао)е в одржавање котлова. 

Члан 67 
На испиту аа» звање бродостројарског помоћни-

ка -подмазива ча полаже се: 
усмено: технологија* котлови и ложење, главни 

и помоћни стројеви, математика, поморство и брод-
ска хигијена; 

»практично: послуживање главник и помоћних 
стројева. 

Члан 6в 
На испиту за звање бродокггројароког помоћника)-

мотористе полаже се: 
усмено: технологи Ја, мотор »етика, математика, 

поморство и бродска хигијена1; 
практично: посл ужива ње мотора. 

Члан 69 
На- испиту за звање бродостројарског пословође 

котларнице и стро јаренце, односно парног »погона 
до 150 ИКС, односно техничког објекта полаже се: 

усмено: котлови, главни и помоћни стројеви и 
електро т ехник а; 

практично: погон и одржавање котлова главних 
и помоћних стројева. 

Према објекту на којем је извршена пракса спе-
цијализације и према специфичностима послова! иа 
том објекту прилагодите се поштивање градива н»а-
ведемих предмета. 

Члан 70 
На испиту за звање бре дострој ерског пословође 

моторног погона до 150 ИКС полаже се: 
усмено: механика, електротехника, мотористима; 
практично: погон и одржавање мотора. 

Члан 71 
На испиту за млађе поморске стројар е полаже се: 
писмено: примењена математика, извештај о пре-

топљеним хилари јама п ог овекот и помоћних .постро-
јења и о предузетим мерама за њихово отклањање. 

- Писмени рад из примењене математике траје 
два часа, а извештај три временска часа. 

усмено: 
а) за парни погон: физика, технологија, елемен-

ти строја, парија машине, технички прописи'; 
б) за моторни погон: физика, технологија*, еле-

менти строја, електр от етника, мотористика, технички 
прописи; 

практично: занатска способност, надзор и погон 
главног и помоћних бродских постројења. 

Члан 72 
На испиту за звање поморског стројар,а II класе 

поласке се: 
а) за парни погон: 
писмено: примењена математика, електрон ехни-

ка, парне машине, извештај о претрпљени^ хазари-
јама погонског и помоћних постројења, њихово от-: 
клањање са потребним цредрачунима' и скицама; 

усмено: механика, термодинамика, електротех-
ника, технологија ц хемија* парне машине и технич-
ки прописи; 

практично: надзор и погон главног и помоћних 
бродских постројења. 

Писмени рад из математике и електротехнике 
траје 2 часака остали по 3 временска часа 

б) за моторни погон: 

писмено: примењена математика, електротехника, 
мотористика, извештај о претрпљен им хакери јама 
погонског и помоћних постројења, њихово откла-
њање са потребним рачунима и скицама.; 

усмено: механика, термодинамика, елехтрот е хин-
ка, технологија и хемија-, мотористика и технички 
прописи; 

практично: надзор и погон главног и помоћних 
бродских постројења. 

Писмени рад из математике и електротехнике 
тр/аје 2 часа!, а остали по 3 временска часа. 

Члан 73 
На испиту за звање поморског строј ар а I класе 

полаже се: 
а) за парни пејтон: 
писмено: примењена мѕггемаггивда, парне машине; 
усмено: оарне машине, елементи строја, наука о 

чврстоћа, технички прописи; 
Писмени рад за сваки предмет траје по 3 вре-

менска часа. 
б) за моторни' погон: 
писмено: примењена математика и мотористика; 
усмено: мотор истима, електротехника, елементи 

строја, наука о чврстоћу технички прописи. 
Писмени рад за ж к и предмет траје по 3 вре-

менска часа. 

Члан 74 
На испиту за звање старијег поморског стро јара 

кандидат предлаже исшггној комисији три теме из 
економике погонских постројења на бродовима, а 
испитна комисија му одређује једну од њих за о-
брвду. 

У ^погледу обраде, прегледа и оцене, прихваћања 
и одбране или ев виту алавог одбијања теме, вреде 
одредбе чл. 64 овог правилника!. 

Члан 75 
Службеници који полажу допунски испит за по-

једине спецмјјалности у оквиру свога звања, не по-
лажу ове делове или .предмете испита моје су у ис-
том обиму већ раније положили. 

Члан 76 
Кандидат који одустане после започетог испита 

сматра се да испит није положио. 

V. — Стручни течајеви 

Члан 77 
У смислу прописа чл. 2 и 4 Уредбе о струкама 

поморске и унутрашње пловидбе одржавају се 
стручни течајеви за следећа звања': 

а) капетана обалне пловидбе; 
б) млађег поморског стројар а; 
в) поморског стро јара II класе;. 
г) поморског стројар а I класе; 
д) поморског саобраћа јног побеловође-рони оца; 
ђ) лучког поручника (ако долази из звања луч-

ког пословође). 

Члан 79 
За стицање потребне стручне спреме за остала 

звања и специјалност^ из чл. 10 овог правилника 
кандидати пријављени за одговарајући испит могу; 
прописано испитно градиво обрађивати инди в и дуал-
ном радом, или старешина надлежан за! постављење 
може и за сва остала звања и опецијавности отва« 
рати стручне течајеве. 

Стручни течајеви могу се отварати на бродовима, 
у предузећима* у установама и у школама!. 
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Место и време одржавања стручног течаја од-
ређује стар е т и ш надлежан з-а постављење, и то 
објављује најмање трн месеца пре почетка теча ја 

Члан 79 

Течајеви за звања наведену под тачком 1, 2, 8, 
9, 16 и 16 чл. 10 овог правилника су нижег ранга, 
вј течајеви за св,а» остала звања су вишег ранга. 

Члан 80 
Наставни плав и програм за општи део стручног 

течаја прописује Комитет 3$ законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Н а с т а н и план и програм стручног дела! течаја 
прописује, у жвиру испитног »програма, Министар-
ство поморства ФНРЈ. 

Трајање стручног течаја одређује се према бро-
де недељних часова наставе. 

У течајевима у којима полазници не напуштају 
редов ви1 посао теориска настава одржава се ван 
радног времена, а број часова теориске наставе не 
сме билд већи од дванаест часова недељно. 

Потактична обука! -на оваквим течајевима може се 
вришти у оквиру радног времена, етим да се не оме-
тају редовни древени послови. 

Када се полазници* стручних течајева ослобађају 
редоЕсшх дужности за време течаја, и испита, број 
часова недељне наставе мора бити најмање триде-
сет часова. 

Члан 81 
На бродовима дуге и велике обалне пловидбе 

могу се образовати течајеви за звања: 
а!) кормилара; 
б) бродског пословође; 
в) бр одостро јамског помоћи,ика; и 
г) бродостројарског пословође. 
ОБИ остали течајеви1 одржавају се на к о ш у . 
Наставници у течајевима кој'и се одржавају на 

броду су бродски1 официри и пословође које одреди 
заповедник брода. 

Наставници на т е п о в и м а који се одржавају на 
копну су стручна- лица која одреди старешину надле-
жни за постављење 

Члан 82 
За сваки течпј који се отвара старепшна надле-

жан за отварање течаја одређује руководиоца те-
чаја«. 

Руководилац течаја одређује план рада за сваку 
недељу унапред, бгаче се о извршењу дневног реда, 
о раду полазник? и њиховом шапредовању у науци', 
те води евиденцију о течају, према прописима Др-
ж а н о г статистагчког уреда, и подноси повремене из-
вештаје органу који је течај отворио. 

Члан 83 
За време трајања течаја, води се дневник у који 

аде ташнади уто е е време одржаног часа, предмете и 
градено које је обрађено, број присутних и имена 
о т с у т и х полазника течаја1, као и своје примедбе и 
опаске о знању, стручном шатредовању и залагању 
у ре|ду полазника. 

Члан 84 
> Наставници на течају су обавезни да градиво 

прописано наставним програмом савесно и у пропи-
саном обиму обраде. 

Полазници течаја дуж,КМ су ре ДОБИО погађати 
предавања, 'индивидуално и колективно обрађивати 
пређемо градиво и уопште се СВОЈСКИ трудити на 
властитом, општом и стручном образовању. 

Члан 85 
Министарство, управе, дирекције, предузела и 

установе могу отварати з*а своје службенике опште 
образовне и стручне курсеве, кој« нису ^предвиђени* 
овим правилни ком. 

Течајеви ове врсте не сматрају се као услов сти-
стицање почетног или вишег звања у струци; нити 
дају право ^на њих, али се узимају у Обзир за до-
бијање вишег звања. 

Насташе ШЛЕМОВ« И програме за ове течајеве 
прописаће Министарство поморства ФНРЈ за ставки 
течај засебно <а У сагласности са Комитетом за шко-
ле* и науку Владе ФНРЈ. 

Течајеви ове врсте одржавају се ван радног вре-
мена. 

Члан 86 
Непосредни надзор и ев е денди ју над ралом те-

чаја врши орган који је течај отворено. 
Надзор над радом свих течајева ресора врши 

Министарство поморства ФНРЈ, преко персоналне 
службе. 

VI. — Прелаз из струке у струку 

Члан 87 
Приправни ку који прелази т бродске у лучку 

службу и пр »правнику који прелази из саобраћајне 
гране унутрашње пловидбе и лучку службу поморске 
пловидбе при&наје се ранија приправничка служба-. 

Старешина надлежан за постављење одредиће 
п р е д а в н и к у стаж после којега може полагати стру-
чни испит за) звање лучког поручника. 

За ар еме стажа на прилрѕшика се односе пропи-
си о приправничкој служби из овог правилника. 

Чл'2е 88 
Приправеику з? звање стр ој ар а унутрашње пло-

видбе, који је завршио строј аро® отсек бродске ил« 
њој равне школе, када прелази у поморску пловид-
бу, -признаје се ранија приправничка служба. 

Ако је приправничка служба у унутрашњој пло-
видби трајала мање од годину дана, онда у -помор-
ско! пловидби мора трајати још мање, тако да укуп-
на -приправничка- служба не буде гарића од годину 
дана 

Притравш-ку који има више од годину дана 
пр.иправкпчке службе у унутрашњој пловидби, одре-
диће старешина надлежан за постз^л^ење, на предлог 
стручне комисије, стаж, после кога може полагати 
стручни испит за звање поморског стројар а И класе. 
Овај стаж не може бити дужи од годину дана. 

За време овог стажа иа приправник а се односе 
прописи о при,правничко.! служби из овог правилника. 

Члан 89 
Приправник који 1е напустио поморску струку 

или државну службу пре положеног испита за одго-
варајуће звање, ако се поново враћа у исту струку 
признаје се раније извршена приправничка служба. 

Члан 90 
Лица која су у ратној морнарици, унутрашњој 

пловидби или у некој другој струци стекла потребну 
стручну спрему за обављање послова појединих зва-
ња саобраћајне или бродостројар ек е струке помор-
ске пловидбе, могу се одмах поставити у одговара-
јуће звање тих струка, етим да у року који им од-
реди старешина надлежан за постављење, иа предлог 
стручне комисије, положи стручни испит за одгова-
рајуће звање, односно део или поједине предмете 
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тога испита, .а које нису положили или су положили 
у мањем обиму у ранијем звињу. 

Ако тагава лица добију знање за које Уредбом о 
струкама поморске и унутрашње пловидбе није 
предвиђено полагање испита, и -сиа ће, у смислу 
прописа предњег става овог члена, полагати »кшит 
за претходно ниже звање за које се испит тражи. 

Рок за полагање испита У смислу пропада овог 
члдаа не може бити краћи' од трн месеца'. 

Ч иан 91 
Неће полагати -стручни испит или део исо.;га У 

смислу прописа предњег члана службеници КОЈИ до-
лазе иа руководи« положаје, службеница1

 КОЈШ због 
нарочите сг особности и потребе, службе прелазе из 
других струка у струке поморске пловидбе, као и 
службеници коУ'Г ио оцени ст,ручице комисије имају 
доказану 'спрему и праксу за вршење послова одре-
ђеног звања. 

VII. — Завршне одредбе 

Члан 92 
Службеници који су преведени У приправник е 

МОРАЈУ полагати стручни испит у пропис аном року. 
У овај рок урачунава се и приправничка служба 
извршена оре превођења У ново звање. 

Приправници којима је истекао рок пр»и1правни-
чке службе дужни су у року од шест месеци од дана 
објављивање овог правилника V „Службеном листу 
ФНРЈ'' да положе одговарајући стручни испит. 

Приправници којима је. остало недовољно вре-
мену да изврше приправничку службу по прописима 
овог правилника дужни су да се по истеку приор а-
видике службе од годину дана пријаве на испит за 
одговарајуће звање без обзира да ли испуњавају 
услове о приправиичкој служби »мз овог правилника. 

Члан 93 

Испитима« за звања и си е пиј а лио сти из члана 10 
овог правилника одговарају испита положени пре 
објављиван^ овог правилника како је ниже наве-
дено: 

1) Испиту за кормиларе раније по лож е ш испит 
за кор ми ларе. 

2) Испиту за. бродског пословођу: 
•а) пал убие службе, раније положени испит за 

вођу момчади палубе; 
б) обалног и локалног саобраћаја, раније поло-

жени испит за: управитеља ограничене мале обалне 
пловидбе; управитеља мале обалне пловидбе; бродо-
вође ограничене обалне пловидбе; брод ов ође обалне 
пловидбе. 

3) Нолиту за поручника обалне пловидбе, раније 
положени испит за брод ово ђу обалне пловидбе оа 
правом заповедања паробродом до 200 ВРТ, вршење 
службе I официра на путничким бродовима од 500 
ВРТ и на теретним од 1000 ВРТ. 

4) Испиту за капетане обалне пловидбе, раније 
положени испит за управитеља велике обалне пло-
видбе. 

5) Испиту за поручника дуге пловидбе, раније 
положени испит за поручника трговачке морнарице. 

6) Испиту за капетана дуге пловидбе, раније 
положени ИОПЈИТ за капетана дуге пловидбе. 

7) Испиту за рониоца-, раније положени иапглг 
за рониоца. 

8) Испиту за поморско-саобрзћапног пословођу: 
а) на светионику, раније положени испит за 

званичника 1 категорије — светиониче а раније по-
ложени испит за светионичара ; 

б) у луци, рани Је положени испит за званичника 
I категорије; 

в) рониоца, раније положени испит за обављање 
послова своје струке под водом. 

9) Испиту за лучког поручника ракије положени 
испит за лучког пристава; лучког чиновника. 

10) Испиту за лучког капетана II класе, ра№је 
положени испит за лучког чиновника — главне гру-
пе. 

11) Испиту за бр од остр ој ар ек,ог помоћника — 
ложача, радије положени испит за ложача. 

12) Негошу за брод остро јарског пословођу: 
а) котларнице' и стро Јаренце, раније положени 

и с т и за вођу момчади стро Ја; 
б) моторног погона од 150 ИКС, раније положени 

испит за бродског моторне гу од 150 ИКС. 
13) Испиту за млађег поморског стр ОЈ ар а: 
а) за гиприи погон, раније положени испит за 

.поморског стр ој ара III класе; 
б) зи моторни погон., раније положени допунски 

испит за поморског строЈара НТ класе — диесслит. 
14) Испиту за пом ерског стро јара II класе: 
а ) од парни попон, раније положени испит за 

строј ара II класе; 
б) за моторон погон, раније положени допунски 

испит за стро јеро II КЈ-асе — диеселслсту. 
Го) Испиту за звање поморског стро јара I класе: 
а) за .парни 'погон* раније положени испит за 

поморског стројар а I класе; 
б) за моторни погон., раније положени допунски 

•испит за поморског -строј гр а I класе — доекгел исту. 

Члан 94 
Службеник кој,и- није поо ложио стручни испит 

или испит К О Ј И је половио не одговара испиту про-
писаном за звање на које је преведен, дужан је 
стручни испит односно допуну овог испита! положити) 
у року од једне године од ступања на снагу овог 
правилника. 

Члан 96 
По оцени стручне комисије од полагања стру-

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

Члан % 
Постојећи стручни течајеви саобрааиће се од-

редбама о стручним течајевима из овог правилника. 

Члан 97 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вању У „Службеном листу Федеративна Народне 
Републике Југ осл авије' ' . 

Бр. 3591 
3 ајпреила 1948 године 

Београд 
Министар поморства, 

Вицко Крсту ловић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
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249. 

На основу члана 4 и 7 Основне уредбе о здрав-
ственој струци, у сагласности са Комитетом за за-
конодавство и изградњу народне зла сти Владе 
ФНРЈ, пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ И СТРУЧНИМ ИС« 
ПИТОМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ СТАЖУ И ИСПИ-
ТИМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ ЛЕКАРА. СТРУЧНИМ 
КУРСЕВИМА И ТЕЧАЈЕВИМА ЗА ОСПОСОБЉА-
ВАЊЕ И ОБАВЕЗНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЛУЖБЕНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ 

I. — Приправничка служба 

Члан 1 
За добијање звања медицинско^ техничара, ме-

дицинске сестре (помоћника.), зубног техничара^ зу-
бара, лекара, фармацеутског помоћника и фармацеута 
после завршеног школовања, потребно је претходно 
провести у својству приправника једну го тину. 

У рок приправници службе за звање лекара по 
претходном ставу урачунава се време проведено на 
општем лекарском стажу, односно прва година спе-
цијализације на бактериологији, хигијени, епидеми-
олошки, пар а зи то логи ји и на теориским гранама ме-
дицине, биологији, анатомији, хистологији, физиоло-
г и ј а фармакологија патолошко] анатомији, судског 
медицини и рентгенологији. 

Члан 2 
Време поилраеничке службе проводе: 
1) медицински техничари у хигијенско-епиде-

миолошким институтом а, санитарно-епидемиолошким 
станицама односно У рентген институти«« и кабине-
тима или у одељењима и кабинетима за физикалну 
тер? пи IV. 

2) Медицинске сестре (помоћници) у болницама 
или у ванболничким установама под руководством 
лекара 

3) Зубни техничари у државним зубо-техничким 
лабораторијумима под непосредним руководством 
шеф? установе 

4) Зубари у великим зубароким амбулантама под 
рук*- вс жетвом зубног лекара. 

5) Фзрмацеутгки помоћници у апотекама и табо-
ратоп измима или у фармацеуте^;? индустрији. 

6) Фармацеути у апотекама и фармацеутској ин-
дустрији и научним институтима. 

За време припраеничке службе зубарски тех-
ничко, зубар и фармацеут оспособиће се за само-
сталан рад 

Члан 3 
Непосреани старешина дужан је да се стара око 

стручног ос 1 ->собљавања приправник, да му даје 
свч потребна упутства и лд води надзор над његовим 
радлм и успехом у служби 

Непосредни старешина водиће стално за сваког 
приправник^ податке о вршењу приправничке слу-
жбе у које ће хронолошки бележити место, време, 
марљивост, стручну поузданост и успех у раду при-
правника. Сем овога убележаваће залагање, похвале, 
награде и казне као и све што је од важности и зна-
чаја за оцену о постигнутом успеху у приправници 
ко ј служби. 

Податке приправничке службе V овереном пре-
пису непосредни старешина приложиће пријави за 
полагање испита. 

Члан 4 
При правничком испиту за лекаре претходи ста-

жерски колоквијум, који лекари стажери полажу на 
КР«ЈУ стажа. 

II. — Стручни испит 

Члан 5 
По истеку приправник е службе односно по 

обављеном стажерском колоквијуму приправник сти-
че права иа полагање стручног .испита. 

Пријаву за1 полагање .стручног .испита приправ-
ник подноси непосредном старешини најкасније на 
месец дана пре истека одређеног рока прибрав-
ничке службе. Старешина ову пријаву доставља за-
једно са подацима о ириправничкој служби Коми-
тету за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 6 
Стручни ИСПИЈ приправник може полагати нај-

више три пута. Поновно полагање стручног испита 
приправи ик а не може бити пре истека рока од три 
месеца после првог односно после другог полагања. 

Старешина надлежан за постављење може из 
оправданог разлога продужити крајњи рок за прво 
као и за поновно полагање испита најдаље за шест 
месеци. 

Члан 7 
Стручни испит »приправник састоји се из оп-

штег и стручног дела. 
Из општег дела испит је само усмен, а полаже 

се према програму који прописуЈе Комитет за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ. 

Члан 8 
Стручни део испита приправник^ за поједина 

звања обухвата, и то: 
1) За медицинског техничара следеће предмете: 

хигијену (школску, комуналну, прехранбену и хи-
гијену рада), хигијенску контролу воде и животних 
намирница, епидемиологију, санитарну технику, де-
зинсекцију, дезинфекцију, дератизацију односно 
рентген физику и рентген технику или физикалну 
терапију и масажу, ортопедску гимнастику и основе 
статистике. Испит је теориски и практичан. 

2) За медицинску сестру следеће предмете: хи-
гијену (школску, комуналну, прехранбену и »игиЈену 
рада), унутрашње болести, хирургију, акушерство 
и пин еко логи ју, дечје болести (са дечјом заштитом), 
заразне болести са епидемиолошки јом и основе ста-
тистике. Испит је теориски и практичан. 

3) За зубног техничара следеће предмете: по-
знавање материјала, справљање покретних и непо-
кретних протеза и основе статистике. Испит је те-
ориски и практичан. 

4) За зубара следеће предмете: екстракцију 
зуба, конзервативно лечење уста и зуба, зубну про-
тетику, основе ортодонтије и основе статистике. 
Испит Је теориски и практичан. 

5) За лекаре: 
а) који се налазе на општем лекарском стажу 

следеће предмете: епидемиологиЈу (наро-
чито проблеме сузбијања маларије, ту-
беркулозе, пегавца, цревних заразних 
болести, сифилиса), заразне болести, хи-
гијену (школску, комуналну, прехранбену 
и хигијену рада), хирургију, акушерство, 
педијатрију са заштитом мајке и детета 
и медицинску статистику; 
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б) који се специјализира ју: (а. нису дужни 
имати општи лекарски стаж) из материје 
оне гране медицине у којо., се специјали-
зирају. 

6) За фармацеутског помоћника следеће пред-
мете: галенску фармацију, познавање и чување 
фармацеуте^ робе, методију .лаб ор ат ор нек ог рада 
и основе статистике. 

7) За фармацеут? у ап отекарекој служби следе-
ће предмете: основе токсикологов. галенску фарма-
цију, познавање и чување фармацеуте^ робе, фар-
мацеуте^ хемију, фармакогнозију, биохемију и 
броматологију, основе -апотекдрског књ и гов о лсдв а 
и хигијене и основе статистике. Испит је теориски 
и практичан. 

За фармацеуте у фармацеутској индустрији сле-
деће предмете: фармацеуте^ технолошку, основе 
биолошке хемије, познавање лекова биолошког по-
рекла, познавање и чување фаомацеутске робе, хи-
гијену и основе статистике. Испит је теориски и 
практичан. 

За фармацеуте у служби и научним институтима 
следеће предмете: фармацеут СКУ хемију, галенску 
фармацију (квалитативна и квантитативна испити-
вања галенских преплата) , фармакогнозију, основе 
биолошке хемије и броматологије, основе фзрмако-
логије, основе бактериологије и хигијене и основе 
статистике. Испит из галенске фармације је теори-
ски и практичан. 

Члан 9 . 
Стручни испит се полаже пред. испитном коми-

сијом која се састоји од чретседника испитне коми-
сије, два стална члана и стручног испитивача за до-
тични предмет 

Испитне комисије именује сваке го тине Прет-
седник Коми!ета за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ. 

Члан 10 
По завршеном испитив^м.у кандидата оцењује 

испитна комисија оценом одличан (5), врло добзр 
(4), добар (3) и слаб (2). 

По пола! ању исп ' ' ' , ппиио се даје све-
дочанство од стране "испитне комисије које потпи-
сује претседник и деловођа У сведочанству се 
има навести за које је звање кандидат полагао 
испит и са каквим је успехом положио. 

Члан И 
Претседник Комитета за заштиту народног 

здравља В^аде ФНРЈ одређује по правилу, два ре-
довна, а по потреби службе и осталим околностима 
и више испитних рокова годишње као и установу 
код које ће се полагати стручни испит приправник. 

Члан 12 
Путовање скопчано са полагањем стручног ис-

пита сматра се као службено путовање и кандидату 
припада накнада за службено путовање по пропи-
сима о накнади трошкова за службена путовања. ' 

Ако кандидат неоправдано одустане од пола-
гања испита нема право на накнаду трошкова за 
службена путовања. 

Члан 13 
Изузетно лица која се први пут постављају у 

у звања: медининског техничара, медицинске се-
стре (помоћника), зубног техничара, зубара, лекара, 
фармацеутског помоћника и фармацеута, а имају 
потребну спрему и довољну стручну праксу за обав-
љ е н а послова тога звања, дужни су полагати струч-

ни испит за ова звања у року од шест месеци по 
ступању на дужност. 

У оправданим случајевима старешина надлежан 
за постављење може овај рок продужити још за 
шест месеца Исто тако старешина надлежан за 
постављење по оцени стручне комисије, која ће се 
у ту сврху образовати, може лица из претходног 
члана ослободити од полагања овог испита, ако је 
њихова стручна споема и стручна пракса доказана 
а одговара звању з а које се поставља. 

Члан 14 
Стручни испит за звања из претходног члана 

може се полагаш највише три пута. 
Поновно полагање стручног испита може се 

одржати најкасније по истеку три месеца од прет-
ходног полагања 

Чтан 15 
Кандитат за полагање испита из Флана 13 овог 

правилника подноси пр »јазу непосредном старе-
шини. 

Непосредни старешина доставл^а пријаву са ове-
реним преписом података о вршењу службе и о ус-
I7 ' о ; •-I .г г т ,7о7п установи код које ће се 
одржати полагање испита. 

Члан 16 
На стручном и е п и 1 у полажу се предмети пред-

виђени у овом правилнику за приправнички испит. 

Члан 17 
У погле ту начина пријављивања службеника за 

испит, одређивања и састава испитне комисије, при-
преме кандидата и оцењивања важи исто што је 
предвиђено код полагања стручног испита приправ-
ни ка. 

III. — Специјалистички стаж лекара 

Члан 18 
Право на звање лекара специјалисте стичу ле-

кари који проведу одређено време на специјализа-
цији у стручној грани V КОЈОЈ желе да се специја-
лизира^ и положе испит специјалнасти. 

Од овога се изузимају редовни и ванредни про-
фесори и доценти медицинског факултета, који сво-
јим звањем стичу право на вршење праксе лекара 
спчецијалисте. 

Члан 19 
Заступање на специјал изацију потребно је: 
а) да лекари имају општи лекарски стаж; и 
б) одобрење за специјализација. 
Није потребан општи стаж лекарима* који се 

јаве за специјализација на бактериологији, хигијени, 
епидемиологији, парази1ологији и на теориским гра-
нама медицине: биологији, анатомији, хистологији, 
физиологија фармакологија патолошко] анатомији, 
судској медицини и рентгенологији. 

Лекарима савезних здравтсвених установа и 
надлештава даје одобрење за специјализација Прет-
седник Комитета за заштиту народног здравља Вла-
де ФНРЈ. а лекарима Ј у г о с л о в е н а армије, Мини-
стар народне одбране ФНРЈ. 

Члан 20 
Као специјалне стручне групе сматр-ају се: ин-

терна медицина, физиологија, инфективне болести, 
педијатрија, хирургија, офталмолог ја, акушерство 
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и гинекологија, неурологија и психијатрија, дерма-
тологија и венерелогија, рентгенологија, радиум те-
рапија, судска медицина стоматологија, патолошка 
анатомија, хигијена, бактер ило гија и физикална те-
рапија. 

Ове специјалне стручне групе могу имати своје 
субспецијалности. 

Комитет за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ може установљавати нове специјалност и суб-
специ јалност 

Члан 21 
Установе где ће се лекар специјализиран одре-

ђује: за лекаре савезних установа и надлештва Прет-
седни Комитета га заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ, а за* лекаре Југословенске армије Министар 
народне одбране ФНРЈ. 

Члан 22 
Специјалистички стаж обавезно траје: 
1) За интерну медицину четири године, од тога 

три месеца на патолошко^ анатомији, три месеца ка 
неуро-психијатрији, три месеца на заразним боле-
стима, шест месеци на физиологија <а остало на 
интерној медицини. 

2) За педијатри^ три године-
Обавезан болнички рад две године, од тога пола 

времена код болесне одојчади и деце до три године; 
три месеца на дечијем одељењу за инфективне боле-
сти, један месец код новорођенчади на одељењу за 
породиље, ава месеца ,на дечијој хирургији (дијагно-
стика и мала хирургија), ако нема дечијег хируршког 
одељења ово време ће се провести на ортопедији, 
три месеца у дечјем диспанзеру^ три месеца у дечи-
јој поликлиници или дечјој амбуланти. 

3) У хир Ум тим пчсто « т^ч '-чецијалности: општа 
хирургија, урологија и ортопедија. 

Стаж специјализаиије за општу хирургију траје 
четири године, од тога три месеца на топографској 
анатомији. 

За урологију и' ортопедију као за доле набројене 
субспецијалности треба провести две године на оп-
штој хирургији и две годин« на грани која се специ-
јализира. } 

Субспешпалнпсти из хирургије: 
а) н еур ©хирургија, 
б) чељусна хирургија, 
в) пластична хирургија, 
г) трудна хирургија, и 
д) дечија хирургија. 
4) За акушерство и г и н е к о л о г у четири године: 

од тога прв.> једну годину на општој хирургији а 
остало на акушерству и гинекологији. 

5) За физиологију три године, од тога осам месе-
ци на интерној медицини, двадесет месеци на физио-
ологији, један месец на дечијем одељењу за тубер-
кулозу, један месец на ост еоартикуларној' туберку-
лози и шест месеци У диспанзеру. 

6) За инфективне болести три године, од тога 
шест месени интерно^ медицини. 

7) За неурологију и психијатрију три године, од 
тога девет месеци у болници за д у ш а н е болести, три 
месеца на интерној медицини, а остало на неуропси" 
хијатриском одељењу болнице или клинике. 

8) За офталмологију три године, од тога шест ме-
сеци на општој хиоургији. 

9) За дерматологиЈу и венерологију три године, 
од тога шест месеци V амбулантама. 

10) За оторинолаоингологију три године, од тога 
Једну годину нз општој хирургији. 

11) За рентгенологију тпт* попине. 
12) За радиум терапију три године, од тога пола 

године на рентген терапији. 

13) За физикалну терапију две године, од тога 
три месеца на интерној медицини, три месеца на 
неурологији и шест месеци на ортопедији. 

14) За судску медицину три године, од тога јед-
ну годину на патолошкој анатомији, а две године 
у судско-медицинском заводу. 

15) За патолошку анатомију три године, од тога 
пола године у судско-медицинском заводу и две и по 
године на патолошко] анатомији. 

16) За стоматологију три године, од тога на оп-
штој хирургији шест месеци и шест месеци на чељу-
сној хирургии. 

17) За бактериологију са паразитологијом три 
године. 

18) Зл епидемиологију три године. 
19) За хигијену три године. 
20) За паразитологију две године. 
21) За анастезију две године, од тога шест ме-

сеци на интерној медицини, шест месеци на кар-
диологија, а дванаест месеци на анастезији. 

Члан 23 
Управник и шеф одељења здрзвствене установе 

у којој се врши специјализација, дужни су да руко-
воде радом и развојем стажер^а, да се старају о ње-
говом успеху и оспособљавања за самосталан рад у 
струци. Сем овога дужни су да се старају о изврше-
њу програма за специ јализаци ју, који одређује Ко-
митет^ за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Њихова је дужност: да стажера потпуно упуте V 
све врсте послова (из своје струке) како би овај ов-
ладао техником и методама дијагностике, текућих 
лабораториских прегледа, тераписких и оперативпих 
подухвата, да се старају о развоју теориског знања 
стажера помажући га упутством и саветом и дајући 
му задатке. 

Члан .24 
Старешина клинике односно шеф одељења 

здр>авст1в.ене установе у1 којој се врши специјализа-
ција водиће посебну књигу о раду стажера у којој 
ће уписивати послове (операције и друго) које су 
ловрен« ста»жеру, успех са кој^м су извршени и сво-
ја запажања о развоју и налредоввње стажера. 

IV, — Испит специјалност 

Члан 25 
Испит за лекаре специјалис« полаже се пред 

испитном комисијом. 
Испитна комисија налази се при комитету за 

заштиту народног здравља Владе ФНРЈ за лекаре 
савезних установа и надлештва. 

Комисија се састоји од претседник, два члана 
за сваку специјалистичку групу односно грану, за-
писничара и њихових заменика. 

Претседник Комитета за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ именује претседник, чланове 
и њихове заменике из редова професора медицинско?, 
факултета или лекара специ., а листа. 

За сваку специјалну групу односно грану из које 
се полаже испит по правилу, оба члана треба да 
буду специјалисти те групе односно гране. 

Члан 26 
Записничара комисије и његовог заменика име* 

нује Претседник Комитета за заштиту народног здрав* 
ља Владе ФНРЈ. 

Записничар води записник испита, записник сед-
нице комисије, обавља све административне послове 
X вези са полагањем испита. 
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Ч^дн 27 
Испитна комисија доноси своје одлуке већином 

гласова. Записничар нема право гласа. 
Оцене успеха су: одличан (5), врло : добар (4), до-

бар (3) и слаб (2) 
Испит се може поновити два пута у року од шест 

до .дванаест месеци. 

Члан 28 
. Испити се одржавају у установи у испитним Р°Ко-

вима које одреди Председник Комитета за Заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ. 

По правилу кандидат не може полагати у устано-
ви у којој Је свршио специјалистички стаж, нити му 
прегпостављенм старешина може бити испитивач. 

Испит се полаже теориски и практично по програ-
му и може трајати до 7 дана. На њему кандидат мора 
показати способност за. самосталан рад у групи под-
носио грани специјалности и теориско познавање 
Је струке. 

Члан 29 
Пријаву за полагање испита предаје кандидат 

непосредно старешини у установи где служи. 
Пријави мора приложити 
а) кратку биографију, 
б) оверен препис одлуке о распореду у смислу 

члана 21 ОВОЈ- правилника; и 
в) потврду обављеном специ.,алисгичком стажу. 
Потврду о извршеном специјалистичком стажу 

издаје установа у којој је стаж обављен и мора са-
држати детаљан извештај са мишљењем о изврше-
ној служби односно радовима на специјалистичком 
стажу 

Испитна е м и с и ј а може пре доношења решења 
по молби испитати издату потврду. 

Члан 30 
Ако кандидат испуњава прописане услове издаје 

му Комитет за заштиту народног здравља • Владе 
ФНРЈ дозволу за полагање испита и одређује му се 
испитни рок и место, о чему га извештава. 

Члан 31 
Претседник испитне комисије после сваког испит-

ног рока подноси Комитету за заштиту народног 
здравља Втаде ФНРЈ извештај о испитима као и по-
датке о кандидатима, који су испите у одређеном 
року полагали. 

Сведочанство о положеном испиту специјалное-
ти издаје кандидату испитна комисија, коју потпису-
ју претседник и деловођа 

Члан 32 
За стицање звања здравствени саветник, виши 

здравствени саветник и фармацеуте^ саветник по-
требна је претходна повољна оцена стручне коми-
сије, која је састављена од претставника персоналне 
службе и стручњака. 

V. — Стручни курсеви 

. Члан 33 
За стицање стручне спреме потребне за обавља-

ње послова предвиђених у звањима по Основној 
уредби о здравствено] струци постоје стручни кур-
севи. 

У здрвственој струци постоје курсеви нижег ран-
га и то: 

•1) За звање медицинеког лаборанта, курс за ме; 
дицинске лаборлнте. 

2) За звање болничара, курс за болничаре. 
3) За звање мгдицинског хигијеничара, курс за 

медицинске хигијеничаре. 
4) За звање масера, курс за маеере. 
5) За зван,е неговатељице, курс за неговатељице. 
6) За звање апотекарског лаборанта-, курс за 

апотекарске лаборанте. 

Члан 34 
Наставни план за схручне предмете.на свим кур-

севима предвиђен је у овом правилнику, а програм 
ће разрадити Комитет за заштиту народног здравља 
Бла ле ФНРЈ. 

План и програм општег дела прописује Комитет 
за законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ. 

Члан 35 
Курс за медицинске лаборанте траје четири ме-

сеца. ^Настава је теориска и практична. Практична 
настава проводи се у лабораторијумима здравстве-
них установа. 

Стручни део: анатомија са физиологијом, хиги-
јена са дезинфекциЈОМ, бактериолсгија, хемија 
стерилизација и спремање подлога, лабораториска 
техника и микроскописање, нега лабораториоких жи-
вотиња и администрација. 

Практични радови обављају се из предмета: хи-
гијене, бактериологије, хемије, стерилизације и ла-
бораториске технике. 

Практични иопиг се полаже из лабораторииве 
технике и микроскописања. 

Члан 36 
Курс за болничаре траје четири месеца. Настава 

је теориска и практична. Практична настава прово-
ди се по свим болничким одељењима, лабораторију-
мима, амбулантама и болничкој кухињи. 

Стручни део: анатомија и физиологија, хигијена 
са дезинфекцијом и дезинсекцијом, познавање ле-
кова, нега болесника, интерна медицина са негом, 
туберкулоза и дијететика, хирургија са негом и прва 
помоћ, заразне болести са епидемиолошки и бакте-
р ио логи јом, дечије болести са негом и исхраном и 
дермато-венерслогија. 

Практични испит се полаже из неге болесника и 
прве помоћи. 

Члан 37 
Курс за медицинске хигијеничаре траје три ме-

сеца. Настава је теориска и практична. Практична 
настава проводи се у хигиЈенско-епидемиолошким 
институтима за дезинфекцију као и у санитарно-
епидемиолошким станицама. 

Стручни део: анатомија и физиологија, хигијена, 
прва помоћ, заразне болести са бактериологијом и 
епидемиолошки, дезинфекција, дезинсекција и де-
ратизација. 

Практични испит се полаже из дезинфекције и 
из дезинсекције,, 

* Члан 38 
Курс за масере траје три месеца. Настава је те-

ориска и практична. Практична настава проводи се У 
одељењима за ортопедију и физикалну терапију. 

Стручни део: анатомија и физиологија, основи 
патологије, хигијена, прва помоћ, масажа, терапеут-
ски фискултура и основи физикалне терапије. 
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Практични испит се полаже из масаже и прве 
помоћи. 

Члан 39 
Курс за дечије негов атељице траје четири ме> 

сеца. Настава је теориска и практична. Практична на-
става проводи се по дечијим домовима, дечијим 
диспанзерима. дечијим болничким одељењима и де-
чијим клиникама. 

Стручни део: анатомија и физиологија, хигијена 
се де зинфекци ја и дезинсекциЈом, нега болесника, 
дечије болести са негом и исхраном детета, нега и 
исхрана здравог детета, заразне болести са осно-
вима епидемиологије и б актери ол оги је и прва помоћ. 

Практични испит се полаже из неге детета и 
прве помоћи. 

- Члан 40 
Курс за апотекареке лаборанте траје три месеца. 

Наставу је теориска и практична. Практична настава 
проводи се у већим апотекама. 

Стручни лео: фармацеуте^ технологија (прак-
тична фармација), основи хемије (са посебним освр-
том за чување фаомацеутских хемикалија), основи 
ботанике (са посебним освртом на лекове биљног 
испекли и домоће 'лековито биље), основи физике 
(са посебним освртом на Јединице за мерење тежине 
и запремине), хигијена, фармацеуте^ законодавство 
(фармакопеја и др.) и организација апотекарке 
службе 

Практични испит се полаже из фармацеуте^ 
технологије. 

Члан 41 
Наставници су дужни да се држе наставног пла-

на и програма и да у току курса што чешће испитују 
и оцењују слушаоце као и да у одређеном времену 
заврше програм. О показаном успеху и марљивости 
слушаоца подносе извештај наставничком већу које 
се састаје најмање једанпут месечно. 

Члан 42 
У току предавања води се дневник у који на-

ставници уносе белешке о пређеном градиву за вре-
ме одржаног часа 

Распоред теориских и практичних часова прави 
руководилац курса у договору са наставничким 
већем. 

Члан 43 
На крају курса слушаоци полажу испит из свих 

предмета. 
Завршни испит се полаже пред испитном коми-

сијом коју одређује Претседник Комитета за за-
штиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 44 
Слушалац који 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 и 
само из једног предмета сматра се да курс није 
завршио. 

Члан 45 
О похађању курса и завршном испиту издаје, се 

слушЉцу сведочанство. 
Образац сведочанс1ва прописује Комитет за 

заштиту народног, здравља Влад^ ФНРЈ. У сведо-

чанству се има означити за које је звање слушалац 
оспособљен кроз односни курс. 

Сведочанство потписују претседник и деловођа 
испитне комисије. 

Члан 46 -
Одлуку о отварању курсева доноси Комитет за 

заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 47 

Број слушалаца на сваком курсу може да буде 
најмање десет, ако курс има више од педесет слу-
шалаца онда се дели на потребан 'број одељења. 

Члан 48 
Трошкове курсева за савезне установе сноси 

Комитет за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 49 
Целокупним радом курса руководи руководилац 

курса. Он је дужан да се стара о прарилном извође-
њу плана и програма, да врши контролу над радпм 
наставника и васпитањем слушалаца. По сним пита-
њима која се односе на рад курса наставници ће се 
обраћати непосредно руководио^ Руководилац и 
наставници курса сачињавају наставничко веће. 

Руководиоца и наставнике курса одређује Прет-
седник Комитета за заштиту народног .здравља Вла-
де ФНРЈ. 

Члан 50 
Непосредни надзор над радом курсева врши Ко-

митет за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ 
преко отсека за наставу. 

Члан 51 
Поред курсева наведених у члану 33 овог пра-

вилника могу се оснивати према потреби други кур-
севи. 

VI. — Течајеви за оспособљавање и обавезно 
стручно усавршавање службеника 

Члан 52 
У циљу стручног оспособљавања службеника 

здравствене струке за поједине гране и врсте посло-
ва здравствене службе, постоје течајеви за стручно 
оспособљавзње: лекара, медицинских сестара (по-
моћника), фармацеута и медицинских техничара. 

Члан 53 
Течајева за оспособљавање службеника здрав-

ствене струке повремени су и одржавају се према 
указаној потреби здравствене службе. 

Одлуку о отварању и почетку течајева, броју 
слушалаца, месту где ће се одржавати течајеви, као 
и о томе ко ће бити позван на течај доноси Комитет 
за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 54 
Течајеви за оспособљавање службеника могу да 

терају два а највише дванаест месеци. 

Члан 55 
Сви лекари, пекари специјалисти, медицинске 

сестре (помоћници) бабице, зубари, зубни техничари 
и медицински техничари, У здравствено] служби 
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дужни су до се сваких пет година подвргну оба-
везном стручном усавршаван^. 

У том циљу постоје течајеви за стручно усавр-
шавање службеника здравствен е струке, који трају 
најмање два месеца. 

Члан 56 
Распоред и установу у којима ће се обавезно 

стручно усавршавам службеници, као и о томе ко 
ће бити позван т течај, одређује Комитет за за-
штиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 57 
Течајеви за оспособљавања и обавезно стручно 

усавршавање службеника здравствене струке раде по 
упутствима, наставним плановима и програмима које 
саставља Комитет за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ. Овим упутствима предвидеће се орга-
низација и издржавање односних течајева. 

Члан 58 
Руководиоца течаја одређује Претседник Коми-

тета за заштиту народног здравља В тале ФНРЈ. 
Руководилац и управник здравствене установе' 

дужни су да се старају о правилном извођењу на-
ставног плана и програма, као и да на крају течаја 
о томе подносе извештај Комитету за заштиту на-
родног здравља Владе ФНРЈ. 

Руководилац и управник здравствен установе 
дужни су- да се старају о правилном извођењу на-
ставног плана и програма, као и да на крају теча-
ја о томе подносе извештај Комитету за заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 59 
Непосредни надзор над радом течајева врши 

Комитет за заштшу народног здравља Владе ФНРЈ. 

VII. — Завршне одредбе 

Члан 60 
Преведе*:.? приправници морају полагати стручни 

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

службе или је до истека тога рока остало недо-
вољно времена за припремање стручног испита, про-
дужиће се у том случају приправничка служба ради 
полагања стручног испита за онолико времена ко-
лико је потребно за припремање испита, али нај-
више за шест месеци. 

Члан 61 
Службеник који није положио стручни испит 

или испит који је положио не одговара испиту про-
писаном за звање на које је преведен, дужа« „-е 
стручни испит односно допуну овог испита положити 
у року од једне године од ступања на снагу овог 
правилника. 

Члан 62 
По оцени стручне комисије, од полагања струч-

ног испита из претходног члана, могу се ослобо-
дити ру ков од ни службеници и службеници који има-
ју потребну стручну праксу и способност за вршење 
послова одређеног звања односно функције. 

Члан 63 
У сваком конкретном случају стручна комисија 

ће решити коме стручном испиту из овог правилника 
одговара раније положени испит. 

Члан 64 
Службеници који су преведени по Основној 

уредби о здравствено^ струци на звања: медицинске 
сестре (помоћника), медицинског техничара, зубара, 
зуботехничара и фар мамутског помоћника а немају 
одговарајуће школске спреме за звање које врше, 
дужни су у року од године дана по ступању на 
снагу овог правилника полагати стручни испит за то 
звање. 

Члан 65 
Стручни део испита за поједина звања из члана 

64 овог правилника обухвата следеће предмете: 
1) За звање медицинске сестре (помоћника): 

хигијену, основе унутрашњих болести, малу хирур-
гију, дечију заштиту и заразне болести са епиде-
миологијом. 

2) За звање медицинског техничара: хигијену, 
бактериологију, епидемиологију, заразне болести, 
санитарну технику, дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизација. 

3) За звање зубара: основе зубне хирургије 
(екстра,кцију), конзервативно лечење уста и зуба, 
основе ортодгнтије и зубну протетику. 

4) За звање зубног техничара: науку о материји 
и исправљању покретних и непокретних протеза. 

5) За звање фармацеутског помоћника: гален-
ску фармацију и основе лабораторииве технике. 

Члан 66 
Лекари КОЈИ нису полагали испит специјалности 

а стекли су звање специјалност за време окупа-
т е , полагаће испит специјалности по прописима 
овога правилника у року од шест месеци од дана 
њиховог ступања на снагу. У противном губе право 
на звање специ ја лист е. 

Лекари који су полагали испит специјалност 
за време окупације поднеће своја документа о спе-
цијализацији и положеном испиту Комитету за за-
штиту народног здравља Владе ФНРЈ у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог пра-
вилника, ради провераван^ и признавања овог ис-
пита. 

Члан 67 
Лекарима, који су до ступања на снагу овог 

правилника започели специјалистички стаж, време 
проведено у њему рачунаће се у специјалистички 
стаж по овом правилиуку. 

Члан 68 
Лекари који се на дан ступања на снагу овог 

правилника налазе у завршно^ години своје специ-
јализације полагаће испит по ранијим прописима 
који су важили за полагање овог испита. 

Члан 69 
Лекари који су стекли и стичу специјалност У 

иностранству поднеће молбу за признање ове спе-
цијалност Комитету за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ на оцену и одлуку у смислу прописа 
овог правилника. 

Лекари који нису обухваћени чланом 18, 66—69 
пријавиће се у року од једне године од дана сту-
пања на снагу овог правилника Комитету за заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ, кој« ће образовати 
комисију' за испитивање појединих случајева ради 
доношења одлуке о признавању специјалности 



Страна 3<84 — Број 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 21 април 1948 

Члан 70 
Службеници који су преведени по Основној 

уредби о здравствено] струци на звање: медицинског 
лаборант а, болничара, медицинско? хигијеничара, 
масера, дечије неговатељице и апотекарског лабо-
ранта, а немају потребан курс, дужни су да га у 
року од осамнаест месеци, по ступању на снагу овог 
правилника заврше. 

У установама и местима где нема довољан број 
слушалаца и преш томе нема услова за отварање 
курса, руководилац установе дужан је да р>аЈи са 
службе ни ци ма из претходног става, и да их по оспо-
собљавању ЗА полагање испита уну ЈИ на испит у 
најближу установу где се одржава курс. 

Члан 71 
Постојећи стручни курсеви и течајеви саобразиће 

се овом правилнику. 

Члан 72 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федер ативне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 13614 
31 марта 1948 године 

Београд 
Министар без ресора 

и Претседник Комитета 
за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, 
др Павле Грегорић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Комитета-

1 законодавство и изградњу 
т р о д н е власти Владе ФНРЈ. 

Едвард Кардељ, с. р. 

250. 

Нч основу ст. 2 тач. 8 Упутства Привредног са-
вета Владе ФНРЈ бр ] 723/48 („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 12 48) о дас ању регреса трговачким предузећима', 
Министар лаке индустрије ФНРЈ, у сагласности са 
Министром трсовиг'п и снабдевању ФНРЈ И М И Н И -
СТРОМ финансија ФНРЈ. пр описујем 

У П У Т С Т В О 

О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ИНДУСТРИСКА ПРЕДУЗЕ-
ЋИМА КОЈА У ЦИЉУ ПРЕРАДЕ ОТКУПЉУЈУ ПО-
ЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ПО СЛОБОДНИМ 

ЦЕНАМА 

1. Ово се упутство односи на следеће пољо-
привредне производе: 

а) крупна и ситна стока и сените; и 
б) свињску маст и лој. 
2. — Државна индустриска предузећа општ е др-

жа:; :0"г и републиканског значаја, која у циљу пре-
раде откупљују пољопривредне производе наведене 
у тач. 1 овог упутства, непосредно од произвођача 
(земљорадника, сељачких радних задруга и државних 
пољопривредних добара) или их набављају од др-
жавних откупних предузећа по слободним ценама 
вишим од цана које су предузећу служиле за састав-
љање • индивидуалних планских трошкова производње, 
•имају превод на накнаду (регрес), тако настале разлике 

по одредбама овог упутства, ако своје готове про-
изводе продају по нижим јединственим ценама. 

У накнаду (регрес) улази износ разлике између 
стварно плаћене цене (цене ло којој је предузеће 
откупило производ увећане за нанос пореза еа промет 
производа) и цене истог производа која је преду-
зећу служила за састављање индивидуалних планских 
трошкова производње. 

Уколико индустриско предузеће своје готов« 
производе или њихов део, код којих за прерађене 
пољопривредне производе из тач. 1 овог упутства 
добија регрес, прода по цани изнад ниже једиествеие 
цене, дужно је разлику између ових цена уплатити у 
корист „Централног фонда за регрес" (тач. 3 овог 
упутства). 

3. — Исплата регреса у смислу тач. 2 овог упут-
ства вршиће се на терет „Централног фонда за рег-
рес" при Народно.! »Бауци ФНРЈ. 

Планирање регреса за сва предузећа општедр-
жавног и републиканец ог значаја за цело подручје 
државе вршиће Министарство лаке индустрије ФНРЈ 
у сагласности са Министар ств о«м финансија ФНРЈ, 
Министарством трговине и снабдевања ФНРЈ и При-
вредним саветом Владе ФНРЈ. 

Министарство лаке индустрије ФНРЈ утврђује 
•план регреса по кварталима а на основу плана ре-
греса индус1рнск|их предузећа општедржавног зна-
чаја из тач. 2 овог упутства које му достављају ре-
пу б л и ј е с к а министарства индустрије за сваки квар-
тал најдаље на петнаест дана пре почетка квартала, 

Утврђени план регреса Министарство лаке инду-
стрије ФНРЈ доставља) Министарству финансија' 
ФНРЈ и министарствима индустрије народних репу-
блика. 

На основу тако утврђеног плана регреса Мини-
старство финансија ФНРЈ обезбеђује потребна срод-
ства за „Централни фонд за регр-ес" при Народној 
Батаци ФНРЈ. 

4. — Исплата накнаде (регреса) предузећима из 
тач. 2 овог упутства вршиће се на следећи дачин: 

а) Индустриско предузеће по извршеном откупу 
прибавиће од управника територијално-надлежне сре" 
ске управе за откуп потврду о врсти, количини и 
цени откупљених производа, о времену и месту где 
су ови, откупљени, као и о томе да откупна цена 
одговара висини и условима (лимиту) који су одре-
дили надлежни државни органи (управа за откуп на-
родне републике и среске управе за откуп), а према 
приложеном обрасцу који чини -саставни део^ овог 
упутства. Овој потврди предузеће додаје своју из-
јаву, оверену од административно-оперативног руко-
водиоца, да су у потврди наведени производи наме-
њени за прераду по производион плану предузећа. 

б) По добијеној потврди из тач. а) предузеће 
саставља обрачун о појединим откупљен™ произво-
д н а , заснован на книговодствени и: даци ма, са 
тачно назначеним износом који припада на име ре-
греса-, и подноси га заједно -са поменутом потврдом 
надлежном финансиски органу (Министарству фи-
нансија ФНРЈ односно министарству финансија ^на-
родне републике), а по приложеном обрасцу-за обоа" 
чун регреса који чини саставни део овог упутства* 

в) Помоћник Министра финансија ФНРЈ односио 
министар финансија народне републике издаће налог 
надлежном седишту Народне банке ФНРЈ да на терет 
„Фонда за регрес" одобри рачуну предузећа износ 
садржан у обрачуну. 

Фин аес нек и орган има право да пре овере и 
издавања налога цени да ли је обрачун састављен 
тачно према прописима упутства, као и да по потре-
би тр« а оки1 мишљење стручњака. 

г) Народна банка ФНРЈ пошто утврди да посто ји 
потврда, изјава, обрачун и налог из тач. а), б) и в), 



Среда, 21 април 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Бр«ој 312 — Страна 389 

Предузеће 
Ада. операт, руководилац 

Министарство 

Број текућег ракуна 
Фиоти јала у 
одобрити износ регреса. 

— код Народне батаке, 
у "чију корист треба 

О Б Р А Ч У Н Р Е Г Р Е С А 
ПРЕМА УПУТСТВУ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ИНДУС ТРИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА У ЦИЉУ ПРЕ-

РАДЕ ОТКУПЉУЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ПО СЛОБОДНИМ ЦЕНАМА 
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Укупно динара: 1 
Бр. 

19 
место 

Среска управа за откуп 
Бр. 

1948 год. 

ПОТВРДА 

Среска управа за откуп у 
овим потврђује да је предузеће — 
из __ купило ва дан 
године у месту 

1948 

Врста 
производа 

Цена 
производа 

Количина 
откупљених 
производа 

Примедбе 

Откупна цена одговара висини и условима 
(лимиту) одређеним од надлежних државних органа. 

Управник 
среске управе за откуп 

извршиће исплату односило је одбити ако ови доку-
менти! недостају или су неисправни. 

5. — Ако ин ду стр иако 'Предузеће набавља про-
изводе од откугног предузећа, регрес се даје инду-* 
стриском предузећу. Обрачун разлике, која улази у 
регрес, саставља индустриско предузеће на обнову 
фактуре откупиог предузећа! — (продавца« и других 
книговодствени^ података. 

У регрес индустриска предузећа које је робу 
набавило од откупио^ предузећа, улази: износ разли-
ке између фактуриоане цене откупио^ предузећа и 
декве која је служила шндустриоком »предузећу за 

и словима укупан износ регреса динара 
Да је горњи обрачун састављен на основу книговодствени података тврде: 

- Руководилац рачуноводства, Директор предузећа, 

састављање индивидуалних планских трошкова про-
изводње. 

У погледу даљег начина за остварење регреса 
важе прописи тач. 4 овог упутства, е тим што потврду 
о количинама и ценама откупљених производа« дају 
управе ^ за от <уп народних република на чијем су 
подручју производи откупљени, и то на основу 
потврда среских угарка- за откуп. Ову потврду при-
бавља откупно предузеће — продавац, и доставља 
је индустриско*« предузећу — купцу. 

6. — Министарства индустрије народних репу-
блика и срески односно градски извршни одбори 
дужни су да воде евиденцију о потврдама издатим 
ради остварења регреса, и то по врсти и количини 
производа, као и висини регреоних износа. 

Исто тако министарства индустрије народних ре-
публика су дужна: 

а) да дост:вљају Министарству лаке индустрије 
ФНРЈ месечни збирни обрачун регреса; и 

б) да организују редовну и уредну контролу 
рада ових индустријских предузећа којима се даје 
регрес у смислу овог упутства!. 

7. — Индустриски^ предузећима која се не при-
државају одредаба овог упутства неће се признавати 
право на регрес. 

Одлуку о ^признавању пршвѕа на регрес доноси 
надлежно Министарство индустрије иа захтев ма ког 
од органа наведених у тач. 4 овог упутства. 

8. — Разлике које су настале код ИНДУСТРИЈСКИХ 
предузећа до ступања на. снагу овог упутства ликви-
дирале се на терет „Централног фонда за регрес" 
и то: 

а) оне које су настале из послова обављених до 
31" децембра 1947 године ликвидираће се на основу 
књиговодственог стања по завршном рачуну 1947 
године уз услове из тач. 4 и примену тач. 2, 5 и 7 
овог упутства; 

б) оне које су настале после 31 децембра 1947 
године по одредбама овог упутства. 
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9. — До постављања плана регреса вршиће се 
регрес за све стварно настале разлике иа начин про-
писан овим упутством. 

Планове регреса (ст. 3 тач. 3 овог упутства,) за 
I и II квартал 1948 године доставиће републиканска 
министарства индустрије Министарству лаке инду-
стрије ФНРЈ најдаље до 1 маја 1948 године. 

10. — Ово упутство ступа на снагу даном обја-
вљивање у „Службеном листу Федеративне Народине 
Републике Југослвије" . 

И бр. 6812 
15 априла 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Андрија Хебранг, с, р. 
Сагласни: 

Министар трговине и снабдевања. 
Јаков Блажевић, с. р. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

251. 

На основу чл. 33 Уредбе о порезу на промет про-
извода издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О РОКОВИМА УПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 
ПРОИЗВОДА 

1) Порески обвезници који су дужни да воде по-
словне књиге уплаћиваће порез иа промет производа 
код Народне банке ФНРЈ на рачун ,»Порез на промет 
производа", и то према Упутству Министра финан-
сија ФНРЈ, бр. 56170/47 о уплати појединих врста 
буџетских прихода по буџетима за 1948 годину на 
рачуне код Народне банке ФНРЈ („Службени лист 
ФН°Г бр. 3 од 10 јануара 1948). 

2) Предузећа инвалидских и других друштвених 
огранизациј,а уплаћују пор>ез на промет производа 
мао и приватна привредна предузећа (тј. на рачун 
бр. 800.620). 

3) Порез се плаћа у року од пет дана по истеку 
сваких десет дана (декаде) а према промету обав-
љеном у току протеклих десет дана. 

Предузећа која имају филијале или друге огранке 
преко којих обављају промет у разним местима 
на територији јадне народне републике, а имају одо-
брење да у једном месту плаћају порез на промет 
производа, дужна су уплаћивати овај порез у року од 
десет дана, и то према целокупном промету обавље-
ном у току протеклих десет дана«. Ако ова предузећа 
немају одобрење да у једном месту уплаћују порез 
иа промет производа, дужна су га уплаћивати према 
обављеном промету у сваком месту посебно, и то у 
року из претходног става ове тачке. 

Предузећа, која имају филијале или друге ог-
ранке преко којих обављају промет у разним местима 
на територији више народних република, плаћаће по-
рез на промет производа према промету обављеном 
на територији сваке народне републике посебно.. 

4) Изузетно од ст. 1 претходне тачке, сељачке 
радне задруге и друге задруге по селима плаћају 
порез на промет производа у року од десет дана по 
истеку месеца, и то према промету обављеном у 
току протеклог месеца. 

5) Исто тако лекари, зуботехничари, ветеринари* 
адвокати, инжењери, архитекти и грађ ев ин ари-пре-
дузима™, уколико укупан годишњи промет ових об" 
везника у претходној години није износио више од 
500.000 динара, плаћају порез на промет производа 
једанпут месечно, и то најдаље у року од 10 дана 
по истеку месеца. Уколико је укупан годишњи промет 
ових обвезника! у претходној години износио више од 
500.000 динара, дужни су да плаћају порез у року 
прописаном у тач. 3 ове наредбе. 

6) Десетодневни рокови (декаде) по овој наредби 
рачунају се од 1 до 10, од 11 до 20 и од 21 до послед-
њег дана у месецу. 

7) Порез на промет производа који се" наплаћује 
по Наредби о зарачунавању и наплати пореза на 
промет производа приликом исплате рачуна^ И бр. 
34280/47 („Службени лист ФНРЈ" бр. 69 од 19 августа 
1947 подине и уплаћивање се на рачун на који се уп-
лаћује порез од стране приватних привредник преду-
зећа (тј. на рачун бр. 800.620) у роковима' и на начин 
који је прописан поменутом наредбом. 

8) Министарство финансија народне републике 
може, у изузетним случај-евима, по молби пореског 
обвезника, одобрити да десетодневно уплаћује акон-
тације пореза на» промет производа према износу 
пореза за претходни месец, е тим да најдаље у року 
од десет дана по истеку месеца изврши обрачун за 
дотични месец и уплати евентуалну разлику мање 
плаћеног пореза*. Срески односно градски извршни 
одбор не може продужава™ рокове уплате пореза 
на промет производа. 

9) Ова се наредба не односи на рокове и начин 
плаћања пореза на промет производа! од стране по-
реских обвезника који нису дужни да воде пословне 
књиге (паушалне™ - чл. 11) и пореских обвезника 
који случајно обаве неки промет (чл. 12 Уредбе о 
порезу на промет производа). 

10) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југославије", а примењиваће се од 1 маја 
1948 године, када престаје да важи наредба бо. 6753 
од 7 марта 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр, 
23 од 18 марта 1947 године. 

II бр. 14.000 
10 априла 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 
Сметен Жујовић, с. р. 

252. 

На ОШ101В1У чл. 4 Уредбе о продаја »пољопривре-
дних производа везаној са шавом нш( куповину од-
ређених индустриски« производа по нижим једин-
сгоеивш ц е н т а , а у споразуму са Министром пољо-
привреде ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ НЕЖИТО-
РОДНИХ ПОДРУЧЈА И ПРОДАЈИ КУКУРУЗА ЗЕ-
МЉОРАДНИЦИМА ТИХ ПОДРУЧЈА У ВЕЗАНОЈ 

ТРГОВИНИ 

1) У тач. 1 под а) после речи „нишавски (Пирот)" 
место тадоке ставља се запета и додаје: „златарски 
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(Нона Варош), шарпланине^ (Призрен), врањски: 
(Врање), нишки (Нип*), хомољски (Жагубица)." 

2) Ово решење ступа на снагу одмах. — 

Бр, 5381 
9 априла 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с- р. 
Сагласан, 

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

Комитет за гутосасбраћа.ј Владе ФНРЈ, по 
сравњењу сз и з в о д и м текстом, установио је да 'су 
се у тексту Наоелбе о допунама и изменама норми 
највеће дозвољене потрошње погонског материјала 
(порива и мазиш), објлзљсгој V „Службеном листу 
ФНРЈ ' бр. 29 од 10 априла 1048 године, под 219 
поткрале ниже наведене штампарске грешке, те даје 
следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О ДОПУНАМА И ИЗМЕНАМА НОРМИ 
НАЈВЕЋЕ ДОЗВОЉЕНЕ ПОТРОШЊЕ ПОГОНСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА (ГОРИВА И МАЗИВА) 

У тачци 1, А > 
Под III — Теретна возила Дизел, други ред у 

место: „26 кг/100 км"; треба да стоји: ,.28 кг/100 км". 
Под VI — Трун трактори (тегљачи) с,а бензин-

ским погоном, први и други ред у место: „Аутокар 
— У 7144 Т — 4 X 4 , 131 КЅ, приколица 15 т., бен-
зина 72 кг/Ј00 км" итд.; треба да стоји: „Аутока-р 
— У 7144 Т и * 8144 — 4 X 4 , 131 КЅ приколица 
15 т бензина 72 кг/100 км". 1 

У четвртом ред* у место: „РОБ" треба да стоји: 
„ Е М У . 

У т л ц и 3.: 
други ред у место: „од 1 јуна" треба да стоји: 

„од I — VI". — 
Под III — Теретна возила са Дизел моторним 

погоном, дванаести ред у место ,,под 1. и 2. треба 
да стоји: „под а.) и б.)". 

Под / I V — А\ готрактори (Трук-трактори — 
тегљачи), четврти ред V место „под 1,) и 2.) треба 
да стоји: „пол а.) и б.)" 

Бр. 1722. — Из Комитета за аутосаобраћај при 
Влади ФНРЈ. 17 априла 1948. године. 

Министарство рада ФНРЈ по извршеном орав-
љењу са изворним текстом установило је да се у 
тексту на српском језику Наредбе о социјалном 
осигурању полазника стручних курсева, објављеном 
у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 27 од 3 априла 1948 
годо®е, потерала ниже наведена грешка, еа даје 
следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ 
ПОЛАЗНИКА СТРУЧНИХ КУРСЕВА 

На стр. 320, у тач. 3 последњи ред, уместо: „од 
|Т априла 1949 године", треба да стоји: „од 1 априла 
1948 године". 

Бр. 9825. — Из Министарства рада ФНРЈ, 5 
априла 1948 године. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на предлог Врховног команданта оружаних сна-

га ФНРЈ а на основу члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федеративне Народне Републике Југосла-
в а ^ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у коман-

довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства мећу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капетани: Ралић Николе Душан и Жари Андреј; 
поручници: Дукић Илије Раде, Лончар Ђуре 

Васо и Вранић Ива Мирко; 
потпоручник Лолић Ивана Дујо; 
заставник Цветић Мића Славко. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпуковкик Перић Јандре Игњатије; 
поручник Ђуран Симе Бранко; 
заставник Дакић Милевина Живојин, 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Ивановић Петра Обрен, Сопић Давида 

Милан, Ступар Марка Давид, Топаловић Радомира 
Боривоје, Тркуља Петра Миле, Зорић Ђуре Лазо и 
Чича Дана Лука; 

поручници: Дукич Илије Раде, Ђукић Јове Пе-
тар и Карановић Симе Ђуро; 

потпоручник Марковић Радомир. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Бабовић Јована Милутин л Ступар 

Марка Давид; 
поручник Јаковчић Милан; 
потпоручници:Барадић Јандре Винко, Марковић 

Б. Радомир, Мркобрада Илије Светозар, Перовић 
Перише В О Ј И Н И Вукадиновић Петра Радован; 

заставници: Брнагоић Ивана Анте, Ђурас Благоја 
Бранко, Филиповић Боже Милан, Франичевић Анте 
Јуре, Илић Милутина Никодије, Ивановић Зарија 
Станко, Јурковић Шиме Јосип, Мићковић Новице 
Миљан, Николић Милоша Душан, Вучковић Шћипе 
Душан, Зечевић Петра Добросин и Зечевић Миљана 
Вукман. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетан Бабовић Јована Милутин; 
поручници: Ђуришић Радоја Данило, Јаковчић 

Јуре Милан, Лончар Мирка Драгутин, Молдановић 
Димитрија Предраг и Мршевић Милоша Бранко; 

потпоручници: Бошковић Јове Владислав, Ђуро-
вић Јездимира Душан, Мићуновић Луке Војин, Ми-
ленковић Драгутина Стојан, Писар Ника Перо, По-
л е д и ц а Јована Радосав, Вујић Филипа Видоје и 
Вукасиновић Мирка Владислав; 

заставници: Бабовић Б. Радован, Бошковић Бог-
дана Петар, Божовић Видака Вукашин, Булатовић 
Вукоте Владислав, Глувачевић Теше Недељко, Ми-
јачика Анте Маријан, Мијалковић Радисава Мило-
ван, Николић Милоша Душан, Петровић Боже Кр-
сто, Сафић Адем, Симовски Михајла Владо, 'Стани-
шић Степана Ђорђе и Томашевић Марка Цвијан. 
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МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
заставници: Анђелић Миливоја Радован и Ста-

бић Рада Никола. 

Бр. 520 
18 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, е. р. 
Претседник, 

др И. Рибад, е. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на предлог Врховног команданта оружаних Сна-

га ФНРЈ а на основу члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федеративне Народне Републике Југосла-
вија 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене заслуге 

за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мл. водник Трбојевић Мила Раде. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. водници: Ала0ица Матија, Бркљач Јове Јан* 

дрија. Бућан Милића Миле, Дуловић Милана Мило. 
ван, Ћеримагић Омера Касим, Колак Ристе Милан, 
Оклопџија Вује Богдан, Петковић Богдана Љубо, 
Петровић Милана Божо, Поповић Илије Драган, Ра-
даковић Стојана Душан, Рашић Милоша Миле, Са-
кан Јове Богољуб, Савић Јована Симо, Станић Ми-
лана Славко. Тешић Јове Марко,Трбанас Стеве Бла- • 
до и Веин Мијајла Михаило; 

водници: Бабић Дана Мирко, Ђукић Вида Бран-
ко, Хасанић Хасана Есад, Хоџић Е0уба Рахман, Ка-
дић Рашида Ахмет, Кадрић Рашида Ахмет, Кецман 
Илије Бранко, Којадиновић Станка Тодор. КулуглиК 
Хасана Сулејман, Лалић Стојана Милош, Љубојевић 
Глигора Јован, Мекић Јована Српко, Мујановић Ха- . 
сана Хашим. Мусовић Илијаза Џемал, Обрадовић' 
Ђуре Ђуро, Петровић Алексе Тихомир, Рамадановић' 
Бећира Мухарем, Сејдиновић Химзе Јунуз и Срдић' 
Лазара Никола; 

мл. водници: АлаГовић Адила Касим, Бабић Ђу-
ре Стево, Бојић Живка Чедо, Бућан Илије Јанко, 
Цвијановић Новака Лука, Чубриловић Стојка Грујо, 
Гајић Луке Тихомир, Михаиловић Алексе Вуко, 
Плавшић Мила Гојко, Радановић Милана Милорад, 
Станојевић Јована Славко, Суботић Петра Петар, 
Тесер Андрије Врзино, Тиоић Бејде Мехо, Трумић 
Мује Пајрудин и Веселић Бошка Радомир; 

борци: Циндрић Илије Иван, Јовић Вучена Ву-
кашин, Медаревић Јована Милан, Балабан Јове Бо-
ро, Косац Савете Лазар и Вујичић Ђуре Вељко. 

Бр. 524 
29 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар. 

М. Перуничић, с. р. 

- 382 

383 

383 

383 

Претседник, 
др И. Рибар, с. Р-

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

238. Указ о одлагању V редовног заседања-
Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије — — 381 

239. Уредба о укидању редовних и казнених 
камата код појединих врста пореза 381 

240. Уредба о начину регистрације и овере 
пословних књига — 3-81 

241. Уредба о куповини пољопривредних 
производа по везаним ценама од ситних 
земљорадничких газдинства-

242. Уредба о измени и допуни Уредби о мак-
симиру«^ каматних стопа — 

243. Уредба о ослобођењу од плаћања пореза 
на доходак зараде радника, намештеник 
и службеника које су намењене за израду 
задружних домова или за друге сличне 
акције — 

244. Наредба о продужењу рока за склапање 
уговора за II квартал 1948 године одре-
ђеног Наредбом о изменама и допунама 
Наредбе о склапању уговора предвиђених 
Уредбом о планској расподели индустри-
ј е робе — — 

245. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о производњи и откупу семенске робе у 
економској 1947/48 години по државним 
(везаним) ценама („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 26 од ЗЈ марта 1948 године) 

246. Наредба о измени и допуни Наредбе о 
•повластицама чланова Јединственим син-
диката Југослвије за време коришћену 
годишњег одмора — 

247. Правилник о приправничкој служби, 
стручним испитима и стручним курсевима 
у техничкој струци електровеза 

248. Правилник о приправничкоЈ служби, 
стручним испитима и течајевима за звања 
поморске гране саобраћајне струке и бро-
достро јамске гране поморске пловидбе 
бродостројарске струке из Уредбе о 
струкама поморске и унутрашње пло-
видбе — — — 

249. Правилник о пр нпр зеничко ј служби и 
стручним испитима, специјалистичком 
стажу и испитима сиецијалности лекара, 
стручним курсевима и течајевима за 
оспособљав^ње и обавезно стручно 
усавршавање службеника здраве тв ен е 
струке 

260. Упутство- о давању регреса индустри-
с к и предузећима која у циљу прераде 
откупљују пољопривредне производе по 
слободним ценама 

251. Наредба о роковима уплате пореза на 
промет производа ^ 

252. Решење о допуни Решења о одређивању 
нежитородних подручја и продаји куку-
руза земљорадницима тих подручја у ве-
заној трговини 

Исправка Наредбе о допунама и изменама 
•норми највеће дозвољене потрошње по-
гонског материјала (горива и мазива) — 

Исправка Наредбе о социјалном осигурању 
полазника стручних курсева 

' 384 

384 

398 

404 

.406 

407 

— 407 

Издавач: „Службени ли!ст ФНРЈ" — новинарска издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

с к а штампарског предузећа. Београд 


