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474. 

У К А З 
На предлог Владе ФНРЈ, а на основу тач. 16 

чл. 74 Устава, ̂ Президијум Народне скупштине ФНРЈ 

п р о г л а ш у ј е 
з а предузеће општедр жан но-г значаја: 
„Горјана'', шумарско предузеће д. с. о. ј. са се-

диштем управе у Љубљани. 

У. бр. 1522 
5 августа 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Потпретседник, 
Миле Перуничић, с. р. Моша Пијаде, с. р. 

475. 
На основу члана 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, а на 

предлог Министра иностраних послова, Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ДИПЛОМАТСКОЈ ШКОЛИ 

Члан 1 
У члану 2 Уредбе о Дипломатској школи став 1 

мења се и гласи: 
„Школовање у Дипломатом ј школи траје годину 

и но дана (три семестра)". . 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу да,ном објављиван^ у, 

,,Службеном листу Федеративне Народне Републике 
'Југо славије". 

4 ,августа 1947 подине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

'Министар иностраних послова, 
Станоје Симић, с. р, 

476. 
На основу ЧЈ?. 27 Закона о порезима, а на п-ред-

лог Министра финансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 

НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

Члан 1 
Уредба о порезу ма промет производа од 18 

марта 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 24/47) 
мења се и допуњује у следећем: 

1) на крају прве реченице ст. 1 чл. 7 додаје се 
нова реченица: „Исто тако- ни остала лица која се 
поред другог редовног пословања баве производ-
њом основних производа пољопривреде не плаћају 
порез на промет својих основних производа пољо-
привреде"; 

2) после ст. 1 ч,и, 7 додаје се нов став: 
„Као основни производи пољопривреде у смислу 

ове уредбе сматрају се п.роизводи земљорадње, сто-
чарства. воћарства и шумарства који су добивени 
ст наши? обраде, гајења у п.рераде који је уобичајен 
од стране земљорадника у дотичном крају, укли.со 
продаја тил: производа нема карактер обртног посло-
вања или карактер кућне радиности за тржиште"; 

3) на крају чл. 8 додаје се нова тачака: 
„7) војно-техиички заводи, предузећа, радионице 

и установе које се налазе под руководством Мини-
старства народне одбране у погледу промета про-
извода које производе односно услуга које врше за 
потребе Југослсвенске армије"; 

4) став 3 чл.. 9 брише се; 
5) у последњем ставу чл, 10 место: ,,у року од 

30 дана" ставља се: ,,у року од 10 дана"; 
6) последња реченица ст. 2 чл. 11 мења се и 

гласи: ,,Министар финансија народне републике мо-
же прописати да се пријава подноси и порез плаћа 
у краћим роковима ,и за краћи пер,иод"; 

7) члан 13 мења се и гласи: 
„Министар финансија ФНРЈ може наредити да 

се порез на промет производа наплаћује путем обу-
ставе приликом исплазе рачуна на испоруку робе 
или добара и за вршење услуга државним надле-
штвима и уста-нова-ма и другим лицима". 

Члан 2 
лОва уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југо славије". 

4 августа 1047 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославае 
Јосип Броз-ТГито, с. р. 

Министар финансија, . 
Сретен Жујовић, с, р. 
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477. 

На основу чл, 94 Закону о државним службели-
цима у вези са чл, 44 тач, 24 Уста.ва ФНРЈ, на пред-
лог Претседник Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 

О ХИДР ОМЕТЕ ОР 0 Л ОШКО Ј СТРУЦИ 

3. Појам струке 

Члан 1 
Хидромегеоролошку струку сачињавају звања 

која обухватају послове: прикупљање, обрада и об-

ја,вљивање метеоролошких, хидролошких, геомагне,т-
ских и других гео физичких података за научне по-
требе и потребе народне привреде и одбране земље; 
давање прогноза времена и водостаја , научно-ис-' 
траживачки послови и студије из области метеорор: 
логије, хидрологије, геомагнетизма и других грана 
ге офи зи ке. 

2. Звања 

Члан 2 
Звања и основни послови које врше савезни 

службеници У звањима хпд рометеор ол описе струке 
јесу: ^ 

Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење здања 

1. Осматрач 
А. 

Обављање текућих осматра-
ња и мерења на хидромете-
оролошким станицама и упи 
сивање у станичне књиге и 
фор,муларе; вршење помоћ-
них техничких послова; де-
шифрирање, умножавање и 
ел. 

Нижа средња или одговара-
јућа стручна школа, хидро-
метборолошки курс за осма-
трача са положеним за.вр-
шним испитом 

2. Старији осматрач Обављање послова осматра-
ча и срачунавање средње 
вредности. 

Потребна пракса и показан 
успех у звању осматрача. 

З, Хидро-метеоролошки 
I надзорник 

Вршење надзора над радом 
хидрометеоролошких стани-
ца нижег реда, помагање 
код ' постављања нових хи-
дрометеоролошких станица и 
код извођења теренских хи-
дрометеоролошки,х радова; 
помагање у вршењу стати-
стичких и техничких обрада 
хидрометеоролошких пода-
така мањег обима. 

. а) Нижа средња или одго-
варајућа стручна школа, 
курс за хидрометеоролошке 
надзорнике са положеним 
завршним испитом; 
б) потребна пракса и показан 
успех у звању старијег осма-
трача са положеним испитом 
за звање хидрометеороло-
шког надзорника. 

1 М^дђи хидрометео-
роиошки техн,ичар 

Б. 
Сарадња на статистичкој и 
техничкој обради хидроме-
теоролошких података ма-
њег обима, ревизија стати-
стичких извештаја и табели-
р-ање; ра,д на састављању 
схема; сарадња при вршењу 
хидрометриских и геомагнет-
ских сталних мерења. 

Свршена средња техничка 
школа или њој равна струч-
на школа или потпуна гим-
назија и положени стручни 
испит за звање млађег хидро-
метеоролошког техничара. 

2. Хидрометеоролошки 
техничар 

Статистичка и техничка об-
рада хидрометеоролошких 

података мањег обима: ре-
визија статистичких изве-
штаја и табелирање, рад на 
рачунским машинама и на 
састављању сх. ча и графи- -
кона; помагање коп постав-
љања хидро-метеоролошких 
станица и вршење хидроме-
теоролошких и геомагнет-
ских сталних мерења; пома-
гање у вршењу службе 
про-гноза. 

Потребна пракса ог показана 
стручна способност у звању 
млађег хидрометеоролошког 
техничара. 
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Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење звања 

3. Виши хидромете-
оролошки техничар 

Статистичка обрада хидро-
метеоролскшких података!, 
картографска ревизија ста-
ничних извештаја, израда 

разних хидрометеоролошких 
техничких студија, табела и 
графикона; руковођење по-
јединим техеичко-рачунским 
службама; вршење самостал-
них постављања хидроме-
теоролошких станица вишег 
реда и теренска хидромете-
орилошка, геомагнетска И 

друга геофизичка испитива-
ња; по утврђеним директи-
вама вршење сталног гео-
мзгнетског мерења и обрађи-
вање њихових података; вр-
шење службе несамост^лнр 
прогнозе. 

Потребна пракса и показана 
стручна способност у звању 
хидрометеоролошког техни-
чара и положени стручни ис-
пит за звање вишег хидроме-
теоролошког техничара. 

1. Хидрометеоролошки 
I асистент 

В 
Учествовање у свим струч-
ним пословима и научно-ис-
траживанким радовима. 

Факултетска или одговара-
јућа високошколска спрема 
и положени стручни испит 
Зл звање хидрометеороло-
шког асистента. 

2. Хидрометеоролог Самостално врше,ње свих 
стручних послова нз проЈек-
товању. организовања и и,з-
вођењу радова појединих 
грана хидрометеоролошке 
службе; Коначно редигова-
ње обрађених података .̂а 
објављивање и састављана 
коментара ув редиговане 
податке; вршење научно-ис-
траживачких радова из о-
бласти метеорологије, хидро-

легије, геома,гнетизма и 
других грана геофизике; ру-
ковођење службом само-
сталне про,гнозе. 

Потребна пракса и показа-
на способност у звању хи-
дро^етеоролошког асистен-
та. 

Виши хидрометео-
ролог 

Самостално вршење свих по-
слова појединих или више 
грана хидрометеоролошке 
службе. 

Потребна пракса у звању 
хидроме георолога и пока-
зана виша спрема за органи-
загорске и теоретске радове 

4. Хидрометеоролошки 
: саветник 

Решавање сложенијих про-
блема организације и делат-
ности хидрометеоролошке 
службе; организовања одре-
ђене гране хидромечеороло-
шк е струке. 

Потребна пракса у звању ви-
шег хидрометеороло,га ет 
тицање у практичном орга-
низовању хидрометеороло-
шке службе или У научним 
(Радовима. 

В. Виши хидрометео-
ролошки саветник 

Студијско проучавање и 
практично решавање најсло-
женнјих проблема из поје-
диних грана хидрометеоро-
лошке струке. 

ТЈ' (ребна пракса у звању хи-
дрометеоролошког саветни-
ка и свестрано познавање 
дређене гране хидромете^-
ролошке струке, доказано у-
спесима у практичном орга-
низована хидрометеороло-
шке службе и у научном 
раду из хидрометеоролошке 
области1. 
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Члан 3 

Претседник Владе ФНРЈ донеће упутство у коме 
ће се ближе одредити послош ^а поједина звања 
из члана 2 ове уредбе. 

Члан 4 

Постављење односио унапређење службеника у 
звања из члана 2 ове уредбе врши се према стварној 
способности службеника за обављање послова од-
ређеног звања 

Школска спрема, курсеви и испити из члана 2 
(трећ,а колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, не сматрају се као услов за стица-
ње одређеног звања, него само као критеријум о 
струч,ној способности службеника. Али, ако се слу-
жбеник и без предвиђене школске спреме односно 
курса и испита покаже да је стручно спреман да 
врши послове одређе,ног звања, може се поставити 
на то звање. 

Службеницима, који услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље на-
предовања у стр уц-Ј, старешина надлежан за постав-
љење може одредити рок у коме су дужни да по-
ложе предв,иђе.не стручне испите. 

Надлежни члан Владе, ,претсед,ник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Вла-
де ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за по-
стављење, дужни су да се постарају да сви слу-
жбеници путем курсева и стручних испита стекну, 
потребну спрему предвиђену за одређена звања. Они 
ће се исто тако старати да се остваре сви потребни 
услови како би службеници добили потребну струч-
ну и школску спрему за унапређење у више звање. 

У- том циљу, Претседник Владе ФНРЈ донеће у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 
уредбе правилник у коме ће се предвидети ближе 
одредбе о стручном испиту, као и о организацији, 
плану и трајању курсева потребних за стицање 
стручне спреме. У том правилнику може се поста-
вити као услов за стицање о,дређеног звања струч-
на и школска спрема наведена У члану 2 (трећа ко-
лона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремено и одредбе о прелазу службеника из 
других струка у хидрометеоролошку струку. 

Члан 5 

За звање хидрометеоролошки асистент из виша 
од њега потребна је факултетска или њој ,равна 
висока школск,а спрема. 

Изузетно, службеници са звањем виши хидроме-
теоролошки техничар који се истичу својим висо-
ким научним и стручним знањем могу се поставити 
у звање хидрометеоролошког саветника и вишег, 
хидрометеоролошког саветника решењем надлежног 
члана Владе, претседник комитета односно коми-
сије Владе и Генералног секретара Владе ФНРЈ, по 
претходној оцени стручне комисије, а V сагласно-
сти са Претсединком Владе ФНРЈ. 

Члан 6 

Звањима из члана 2 ове уредбе могу се дода-
вати ознаке уже специјалности хидрометеооплошке 
струке, као што су: хидролог, метеоролог, климато-
лог, гео физичар, сино птичар и слично. 

Члан 7 

Ако се службеник покаже неспособан за обав-
љање послова звања у коме се налази, може бити 

враћен н,а звање које одговара његовој стручној 
способности. 

Образложено решење о томе доноси старешина 
надлежа,н за постављење. Против овог решења слу-: 
жбеник има право жалбе У смислу чл. Ш Закона 6 
државним службеницима. 

3. Принравничка служба 

Члан 8 
Лица која први пут ступају у државну службу 

и то у хидромет:оролошку струку, а немају стручну 
праксу за обављање послова одређено.г звања у) 
овој струци, примају се у струку као пр нпр ав ници. 

Изузетно, лица која први пут ступају у држав-
ну службу ,и то у хид.рометеоролошку струку, а и.ма-
ју потребну спрему и стручну праксу за обављање 
посло,ва звања хидрометеоролошке струке, могу се' 
одмах поставити на одређено звање, с тим да. по-
ложе прописани стручни исгит за то звање одно-: 
сно стручни испит одговарајућег почетног звања, 
уколико је такав испит предвиђен, у року који одре-
ди старешина надлежан з,а постављење у решењу ф 
постављењу. Овај рок не може бити дужи од године 
дана. 

Старешина надлежан за постављење може лица 
из претходног става и ослободити од полагања 
стручног испита, ако је њихова стручна спре-ма до-
казана и одговара звању на које се постављају. 

Члан 9 

У хидрометеоролошкој струци приправничка слу-
жба постоји за звање млађег хидрометеоролошкоц 
техничара и хидромет^оролошксг асистента. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става трзаје две године. 

Ближе одредбе о приправничкој служб,и пропи-
саће се правилником из члана 4 ове уредбе. 

Члан 10 

Претседник Владе ФНРЈ може установљавати 
при,правличку службу и за друга звања из ове 
струке, или укидати већ установљену приправничку 
службу. 

4. Отказни рокови 

Члан. 11 
Отказн,и рок у смислу чл. 43 Закона о државним 

саужбенипима за службенике хидромегеоролзшке 
струке износи: 

до 10 година службе — 2 месеца; 
од 10 до 20 година службе — 3 месеца; 
преко 20 година службе — 4 месеца. 
Отказни рок за службенике чија су звања рас-

поређена У трећу и четврту врсту, а,ко имају мање 
од пет година службе, може износити један месец. 

У изузетним случајевима може старешина над-
лежан за постављења са службеником уговорити и 
дужи рок од рокова предвиђених у претходним 
ставовима, али најдуже до шест месеци, 

У године службе за отказни рок урачунава се 
само време које се признаје као време проведено 
у непрекидној државној служби. 

Члан 12 

Службеници који су се обавезали да проведу 
уговорено време у државној служби на основу шко-
ловања о државном трошку, стипендија и слично, 
не могу за то време отказивали службу. 
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5. Хонорарни службеници 

Члан' 13 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује, у хидрометеоролошку струку могу се 
примати на рад стручњаци као хонорарни службе-
ници под условима и у границама чл. 16 Закона о 
државним службеницима. 

Хонорарни службениц-и могу бити плаћени у 
месечном износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по извршеном послу. 
'Ако се извршење одређених послова не може уна-
пред предвидети у трајању, служ-ба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана 
уколико уговором није друкчије одређено. ^ 

Члан 14 

Ако се за хонорарне службенике узимају стра-
ни држављани, мора се с њима претходно склопити 
уговор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено, отка-
зни рок за хонорарне службенике стране држављане 
износи један месец. 

6. Завршне одредбе 

Члан 16 
Влада народне републике еа основу и у оквиру 

одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о хидро-
метеоролошкој струци У државним надлештвима, 
установама и предузећима народне републике. 

Члан 16 

; Превођење службеника У звања из члана 2 ове 
Уре,дбе извршиће надлежни члан Владе, претседник 
Всо мит ета односно комисије Владе и Генерални се-
кретар Владе ФНР.) у сагласности са Претседником 

Комитета за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ. 

У изузетним и нарочитим случајевима може ста-
решина надлежан за постављење да постави на од-
ређене положаје службенике не одређујући им зва-
ња из ове уредбе, 

Члан 17 

Претседник Владе ФНРЈ може укидати и мења-
ти већ установљена звања или уводити нова звања 
у хидрометеоролошкој струци. 

Члан 18 

Комитет за законодавство ст изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ као орган за систематизацију 
(чл. 46 Закона о државним службеницима) изврши-
ће распоред звања из чл. 2 ове уредбе У врсте У 
смислу члана 12 Закона о државним службеницима. 

Члан 19 

Овлашћује се Претседник Владе ФНРЈ да из-
да је потребна упутства за спровођење ове уредбе. 

Чла-н 20 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу Федеративде Народне Републике 
Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е 
Јосип Броз-Тито, с . Р. 

478. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

ника има у вези са чланом 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ, на предлог Министра пољопривреде и 
шумарства ФНРЈ, доноси 

О С Н О В Н У У Р Е Д Б У 
. О ПОЉОПРИВРЕДНОЈ СТРУЦИ 

1. Појам струке 
Члан 1 

У пољопривредну струку спадају сва звања која 
'обухватају вршење послова у вези са организацијом 

и унапређењем пољо,привредне производње (ратар-
ства, сточарства, воћарства и виноградарства). 

2. Звања 

Члан 2 

Звања и основни послови које врше савезни слу-
жбеници у звањима пољопривредне струке јесу: 

Ред. 
бр. 

3 в а њ Основни послови звања Стручна спрема потребна 
за вршење звања 

1. Пољопривредни 
словођа 

А. 
по- Непосредно руковођење по-

љопривредним радовима ма-
њег обима на добрима или у 
заводима. 

а) Свршена ниж^ пољопри-
вредна школа; 
б) практична спрема за обав-
љање пољопривредних по-
слова или курс са положе-
ним испитом за звање пољо-
привредног пословође, 

12. Старији пољо,при-
вредни пословођа 

Непосредно руковођење ,по-
љопривредним радовима ве-
ћег обима ,на добрима или У 
заводима. 

Потребна пракса и показан 
успех у раду у звању пољо-
.привредног пословође. 
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Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење звања 

Ј, Млађи пољопривред-
ни техничар 

2. Пољопривредни тех-
ничар 

3. Виши пољопривред-
ни техничар 

Б. 

Вођење послова једне пољо-
привредне гране: ратарство, 
сточарство, итд. у мањим по-
љопривредним установама и 
предузећима и постављање 
огледа у пољопривредним 
заводима 

Вођење послова је^не по-
љопривредне гране као што 
су: ратарство, сточарство 
итд. или више грана н.а јед-
ном мањем сектору а под ру-
ководством службеника ви-
шег звања; у заводима по-
стављање огледа, вршење 
практичних одабирања итд. 

Самостално руковођење по-
словима једне пољопривред-
не гране или пољопривред-
о м производњом једног сек-
тора; руковођење мањим по-
љопривредним предузећем 
или установом. У за,водима 
обављање истраживачких 
послова. 

а) Свршена средња оољо-. 
привредна школа и положе-
ни стручни испит за звање 
млађег пољопривредног тех-
ничара; 
б) потребна пракса и пока-
зани успех у раду у звању! 
старијег пољопривредног ПО-Ј 
словође и положени стручни 
испит за звање млађег по-
љопривредног техничара. 

Потребна пракса и показан 
успех у раду у звању млађег 
пољопривредног техничара,, 

Потребна пракса и показан 
успех у звању пољопривред-
ног техничара.. 

1. Млађи агроном 

2. Ај роном 

3. Виши 9гр ^ном 

В. 
Руковођење 1е дно-м пољо-
привредном граном (ратар-
ство, сточарство и виноград 
дарство) у мањим пољопри-
вредним устано-вама и пре-
дузећи.ма; давање инструк-
ци1а и вршена надзора над 
техничким извођењем посло-
ва; оба.вљање истраживачких 
послова у заводу или уста-
нови за пољопривредна ис-
траживања. 

Руковођење једном пољо-
привредном граном (ратар-
ство, сточарство и виногра-
дарство) у већим или са ви-
ше гр,ана у мањим пољо-
привредним установама и 
предузећима; давање ин-
стр у,кци ја и вршење надзора 
над техничким извођењем 
,послова; обављање истражи-
вачких послова у заводу или 
установама за пољопривред-
на истраживања. 

Руковођење једном или са 
више пољопривредних гра-
на на Једном сектору управ-
љање пољопривредном уста-
новом, предузећем или ста-
ницом за пољопривредна ,ис-
траживања; вођење истр-а-
живачких послова у устано-
вама и заводима за пољо-

! привредна, истраживања. 

Свршени пољопривредни фа-а 
култет или висока -пољопрш 
вредна школа и полож 'чи 
стручни испит за звање мла-
ђег агронома. 

Потребна пра,кса и показан 
успех у раду у звању млађег 
агронома. 

Потребна пракса у звању, 
агронома и показана виша 
спрема за организаторске и 
теоретске радове. 
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Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања -Стручна спрема потребна 
за вршење звања 

4. Пољопривредни са-
ветник 

Решавање сложенијих про-
блема организације и делат-
ности пољопривредних гра-
на; организовање одређене 
гране пољопривредне струке. 

Потребна пракса У звању 
вишег агронома и показана 
способност у практичном ор-
ганизована пољопривредних 
грана или у научним радо-
вима-

5. Виши пољопривреда 
, ни саветник 

Студијско проучавање и 
практично решавање'најсло-
женијих проблема из обла-
сти' појединих грана пољо-
привредне струке. 

Потребна пракса у звању по-
љопривредног саветнике! и 
свестрано познавање одре-
ђене гране пољопривредне 
струке доказало успесима У 
практичном организована 
пољопривреде и у научном 
раду из области пољопри-
греде. 

Члан 3 

Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ у 
споразуму са Комитетом за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ донеће упутству у 
коме ће се ближе одредити послови за поједина 
зв1ања из члана 2 ове уредбе. 

Члан 4 

Пл-.лЈљење односно унапређење елу Женина У 
звања цз члан?. 2 ове уредбе Брон се пр емс ствгр-
ној способности1 службеника за обављање' послова 
одређеног звања. 

Школска спрема, курсеви и испити из члана 2 
(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, не сматрају се као услов за стица-
ње одређено-г звања, него само као критеријум о 
стручној способности службеника,, Али, ако се слу-
жбеник и без предвиђене школске спреме односно 
курса и испита покаже да је стручно, спреман да 
врши послове одређеног звања, мо::сг се у с т а т и л 
на то звање. ' , 

Службеницима, који услед недостатка школских 
квалификације: гега ју доносио услсза во даље - на-
предовања у струци, старешина надлежан за постав-
љење може одредити рок у коме су дужни да по-
ложе предвиђене стручне испите. 

Надлежни члан Владе, претседник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
'ФНРЈ, као и остале стврешине п а д е ж н е за постав-
љење, дужни су да се постарају да ,сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрему предвиђену за одређена звања. Сн,и ће се 
исто тако ста,рати да се остваре сви потребни услови 
Како бгл службеници добили потребну стручну и 
'школску спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу Министар пољопривреде ,и шумар-
ства ФНРЈ донеће у року од шест месеци од дана 
ступања ,на снагу ове уредбе у сагласности са Коми-
,тетом за законодавство и изгр.адњу народне власти 
(Владе ФНРЈ правилник у коме ће се предвидети 
ближе одредбе о стручном испиту, као и о органи-
зацији, плану и трајању курсева потребних за сти-
ш т е стручне спреме. У том правилнику може се 
поставити као услов за стицање одређеног звања 
стручна и школска спрема наведена у члану 2 (трећа 
колона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремено и одредбе о прелазу службеника из 
других струка у пољопривредну струку. 

Члан 5 
За звање млађег агронома и пип" од њзга по-

требна је факултетска МУШ њој равна висока школ-
ска спрема. 

" Изузетно, слујхбе^ици са" зкањ!:: ви^и пољо-
привредни техничар који се истичу својим високим 
научним и ст.ручним знањем могу се поставити у зва-
ње пољопривредни саветник, к виши пољопривредни 
саветник решењем надлежног члана Владе, претсед-
ника комитета ид лос: о /,оглисте В.л 1е V Генералног 
сем;.: . :ра В - д - ОН?Ј, 11 о претке;,нсј с - : - ^ ^ру-
не кј^-сиЈс, а у сшлагносли са Пусдседл 'с д Гч.ад: 
ФНРЈ. 

Ако се службеник покаже неспособан за обав-
љање послова звања у коме се налази, гложе бити 
враћен еа звање које одговара његовој стручној 
способности, 

Образложе:^ ремење о томе доноси стсрегЈ^на 
надлежан за постављење, Против овог .ремења слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закопа 0 

' ДрЖаВ Ч к ;Л СЛУ/АОС1-1ИЦИМ 3, 

3. Приправнкчка служба 

Лица која први пут ступају у државну службу 
и то у пољопривредну струку, а немају стручну 
праксу за обављање послова одређеног звања у озој 
струци, примају се у струку као приправници. 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у пољопривредну струку, а имају по-
требну спрему и Одлучну Праксу 25 0'СавЉ21^2 по-
слова звања пољопривредне струке, могу ес од.сзх 
поставити на одређено звање, с тим да положе про-
писани стручни сноп ит за то звање односно стручни 
испит одговарајућег полетног звања, уколико је та-
кав испит ,предвиђен, у року који одреди старешина 
надлежан за постављење у решењу о постављењу. 
Овај рок не може бити дужи од године дана. 

Старешина надлежан за постављење може лида 
из претходног става и ослободити од полагања 
стручног испита, ако је Њихова стручна екрема до-
казана и одговара звању на које се постављају. 

Члан 8 
У пољопривредној сто уци прилрашичка служба 

постоји за звања млађег пољопривредног техничара 
и млађег агронома, " 
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Приправничка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

Ближе одредбе о приправничкој служби пропи-
саће се правилником из члана 4 ове уредбе. 

Члан 9 

Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ мо-
же у сагласности еа Претседником Комитета за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
установљавати прилравничку службу и за Друга зва-
ња из ове струке, или укидати већ установљену 
приправничку службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 10 

Отказни рок у смислу чл. 43 Закона о државним 
службеницима за службенике пољопривредне струке 
износи: 

до 10 година службе — 2 месеца; 
од 10 до 20 година службе — 3 месеца; 
преко 20 година службе — 4 месеца. 
Отказни рок за службенике чија су звања распо-

р е ђ е н у трећу и четврту врсту, ако имају мање од 
пет година службе, може износили један месец. : 

У изузетним случајевима може старешин,а надле-
жан за остављен^ са службеником уговорити м дужи 
рок од рокова ,предвиђених у претходним ставо-
вима, али најдуже до шест месеци, 

У године службе за отказни рок урачунава се 
само време које .се признаје као време проведено у 
у непрекидној државној служби. 

Члае 11 

Службеници који су се обавезали да проведу 
уговорено ,време у државној служби на основу шко-
ловања о државном трошку, стипендија и слично, 
не могу за то време одазивати службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 12 

У изузетним случајевима, када потреба службе 
изискује, у пољопр,ивредну струку могу се примати 
на рад стручњаци као хонорарни службен,ици под 

1 условима и у грани,цама члана 16 Закона о држа,вним 
1 елужбеницима. 
1 Хонорарни службеници могу бити плаћени у 

месечном износу или паушално. 
Хонорарна служба престаје по извршенрм послу. 

Ако се из,вршење одређених послова не може уна-
пред предвидети у трајању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана уко-
лико уговором није друкчије одређено. 

Чла,н 13 

Ако се за хонорарне службен,ике узимају страни 
држављани, мора се се с њима претходно склопити 
уговор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено', отказни 
рок за хонорарне -службе,нике стране држављане 
износи један месец, 

6. Завршну одредбе 

Члан 14 

Влада народне републике на основу и У оквиру 
одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о пољо-
привредној струци у државним н а д л е ш т а в а , ' устаг 
новама и предузећима народне републике. 

Члан 15 

Превођење службеника у звања из члана 2 ове 
уредбе изврш,иће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални секре-
тар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Комитета з а законодавство и изградњу народ,не 
власт,и Владе ФНРЈ, 

У изузетним и нарочитим случајевима може ста-
решина надлежан за постављење да постави на одре-
ђене положаје службенике не одређујући им звања 
из ове уредбе. 

Члан 16 

Мин,истар пољопривреде и шумарства ФНРЈ у 
сагласности са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ може укидати 
и мењати већ уста,новљена звања или уводити нова 
звања у пољопривредној струци. 

Члан 17 

Комитет за законода,вство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ као орган за систематизацију 
(чл. 46 Закона о државним службеницима) извршиће 
р,аспоред звања из чл. 2 ове уредбе у врсте у смислу 
члана 12 Закона о државним службеницима. 

Члан 18 

Овлашћује се Министар пољопривреде и шумар-
ства ФНРЈ да у споразуму оа Комитетом за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
издаје потребна упутства за спровођење ове уредбе. 

Члан 19 

Ов,а уредба е1у;па на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републ,и-
ке Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Министар пољопривреде и шумарства, 
др Васо .Чубриловић, с. р, 
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479. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

/ницима у вези са чл. 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ, на предлог Министра пољопривреде и шумар-
ства ФНРЈ, доноси 

О С Н О В Н У У Р Е Д Б У 
О ШУМАРСКОМ СТРУЦИ 

1. Појам струке 
Члан 1 

тају послове: управљања, унапређења, заштите и по-
дизања шуме и шумског земљишта. 

2. Звања 

-Члан 2 

Звања и основни послови које врше савезни слу-
У шумарску струку спадају звања која обухва- жбеници у звањима шумарске струке јесу: 

Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања Стручна спрема потребна 
за вршење звања 

Лугар 

2. Старији: лугар 

Чување и заштита шума и 
помагање у подизању или 
гајењу шума у одређеном 
резону; чување и заштита 
ловишта и по.магање у од-
гоју корисне дивљачи у 
одређеном рејону ловишта. 

Чување, заштита, подизање 
и гајење шума, мање струч-
,но процењивање шумских 
производа; надзор над ра-
дом лугара у одређеном ре-
јону шума; чување и зашти-
та. размеожавање и гајење 
корисне дивљачи и надзор 
над радом лугара у одређе-

ном рејону ловишта. 

а) Нижа шумарска (лугар 
ска) школа; 
б) практична спрема за обав-
љање лугарских послова или 
курс са положеним испитом 

Потребна пракса у звању 
лугара. 

1. Млађи шумарски 
I техничар 

2. Шумарски техничар 

3. Виши шумарски 
техничар 

Ј, Млађи шу,марски 
инжињер 

Б. 
Извођење стручних радова 
код подиза,ња, гајења, за-
штите, уређења и експлоата-
ције шума и мелиорације 
шумских земљишта под над-
зором непосредног старе-
шине. 

Самостално извођење стру-
чних радова код подизања, 
гајења, заштите, уређења и 
експлоатација шума и мели-
орација шумских земљишта, 
Спровођење пројеката и про-
грама рада на терену у јед-
ној шумској организационој 
јединици; извршавање стру-
чних радова код подизања', 
гајења, уређена и експлоа-
тација шума; мелиорација 
шумских земљишта; обав-
љање послова газдовања у 
шумама.' свог подручја. 

В. 
Учешће у пројектовању и 
спровођењу програма рад? 

а Средња шумарска школа % 
положени стручни испит за 
звање млађег шумарског 
техничара; 
б) потребна пракса и успех 
у раду у звању старијег лу-
гара, свршени курс и поло-
жени стручни испит, 
Потребна пракса и показан 
успех у раду у звању мла-
ђег шумарског Техничара. 

Потребна пракса и показан 
успех у раду у звању шу-
марског техничара. 

Свршени шумарски факул-
тет и положени стручни ис-

па терену гл у мањој органи- пит з а звање млађег шу-
зационој Јединици; изврша-
вање стручних радова ма-
њих обима код подизања, 
гајења, уређења и експлоа-
тације шума; мелиорације 
шумских земљишта; обав-
љање послова газдовања У 
шумама свог подручја. 

морског инжињера. 
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Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања Стручна спрема, потребна 
за вршење звања 

2. Шумарски инжињер Пројектовање и спровође-
ње програма рада на тере-
ну и у организационо^ једи-
ници; извршавање стручних 
радова код подизања, га-
јења, уређења и експлоата-
ције шума; мелиорација 
шумских земљишта; обав-
љање послова газдовања У 
шумама свог подручја. 

Потребна пракса и показа-
ни успех у раду у звању 
млађег шумарског инжи-
њера. 

3. Виши шумарски 
инжењер 

Самостално руковођење и 
пројектовање великих и сло-
жених радова; вођење шум-
ског газдинства; виши тех-
нички надзор. 

Потребна пракса и пока-
зани успех у раду у звањз 
шумарског инжињера и по-
казана виша спрема за тех-
ничке, организаторске и тео-
ретске радове. 

4. Шумарски саветник Решавање сложенијих про-
блема организације и делат-
ности из области шумарства, 
организована одређене гра-
не шумарске струке. 

Потребна пракса у звању 
вишег шумарског инжиње-
раду и показана способност з 
практичном , организована 
шумарства или у научним 
радовима. 1 ' 

5. Виши шумарски 
1 1 саветник 

Студијско проучавање и 
практично решавање најсло-
женијих проблема из обла-
сти целокупне делатности 
шумарства. 

Потребна пракса у звању 
шумарског саветника ,и све-
страно познавање шумарске 
струке доказано успесима,у 
практичном организована 
шумарства ,и у научном раду 
из области шумарства. 

Члан 3 
Минист-ар пољопривреде и шумарства ФНРЈ 

у споразуму са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ донеће упут-
ство у коме ће се ближе одредити послати за поје-
дина звања из члана 2 ове уредбе. 

ЧЈ1ал 4 
Постављење односно , унапређење службеника У 

звања из члана 2 ове уредбе врши се према ствар-
ној способности службеника за обављање 'послова 
одређеног звања, 

Школска спрема; курсеви и испити из чла.на 2 
(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, НР сматрају се као услов за стица-
ње одређеног звања, него само као критеријум о 
стручној способности службеника. Али, ако се слу-
жбеник и без предвиђене школске спреме односно 
курса и испита покаже да је стручно спреман да 
врши послове одређеног звања, може се поставити 
на то звање. 

Службеницима, који услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље на-
предовање у струци, старешина надлежан за постав-
љење може одредите рок у коме су дужни да поло-
же предвиђене стручне испите. 

Надлежни члан Владе, претседник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за п^^тав-
љење, дужни су да се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрему предвиђену за одређена звања. Они ће се 
исто тако старати да се остваре сви потребни усло-
ви како би службеници добили потребну стручну 
и школску спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу, Министар пољопривреде и шумар-
ства ФНРЈ, донеће у року од шест месеци од дана 

,ступања на снаг,у ове уредбе У сагласности -са Коми-
тетом за законодавство и изградњу народн,е власти 
Владе ФНРЈ правилник у коме ће се предвидети бли-
же одредбе о, стручном испиту, као и о организацији, 
плану и трајању курсева потребних за стицање стру-
чне спреме. У том правилнику може се поставити као 

,услов за стицање одр,еђеног звања стручна и школ-
ска спрема наведена у члану 2 (трећа колона) ове 
Уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремено и одребе с прелазу службеника из дру-
гих струка У шумарску струку. 

Члан 5 

За звање млађи шумарски инжињер и ,виша од 
њега потребна је факултетска спрема. 

Изузетно, службеници са звањем вишег шумар-
ског техничара који се истичу својим високим на-
учним и стручним знањем могу се поставити у зва-
ње шумарског ,саветника и вишег шумарског савет-
ника решењем надлежног члана Владе, п р е т с е д н и к 
комитета односно комисије Владе и Генералног се-
кретара Владе ФНРЈ, по претходној оцени ,стручне 
комисије, а У сагласности са Претседником Владе 
ФНРЈ. 

Члан 6 

Ако се службеник покаже неспособан за обав-
љање послова звања у коме се налази, може бита 
враћен на звање које одговар,а његовој стручној спо-
с о б н о с т 
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О б р а з л о ж е н решење о томе доноси старешина 
Надлежан за постављење. Против овог решења слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закона о 
државним службеницима. 

3. Прштравничка служба 

Члан 7 
Лица која први пут ступају у државну службу 

н то у шумарску струку, а немају стручну праксу за 
-обављање послова одређеног звања у овој струци, 
примају се у струку као приправили. 

Изузетно, лица коЈа први пут ступају у државну 
(Службу и то у шумарску струку, а имају потребну 
^спрему и стручну праксу за обављање послова зва-
ња шумарске струке, могу се одмах поставити на 
(одређено звање, с тим да положе прописани струч-
ни испит за то звање односно стручни испит одго-
вар.ајућег почетног звања, уколико је такав испит 
предвиђен, у року који одреди старешина надлежан 
'за постављење у решењу о постављењу. Овај рок не 
може бити дужи од године дана. 

Старешина надлежан за постављење може лица 
из претходног става и ослободити од полагања струч-
ног испита, ако је њихова стручна спрема доказана 
и одговара звању на које се постављају. 

Члан 8 
У шумарској струци приправничка служба по-

стоји за звање млађег шумарског техничара и мла-
ђег шумарског инжињера. 

Приправкичка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

Ближе одредбе о приправничкој служби пропи-
саће се правилником из члана 4 ове уредбе. 

Члан 9 
Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ 

може у сагласности са Претседником Комитета за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
установљавати приправничку службу и за друга зва-
ња из ове струке, или укидати већ установљен при-
прави ичку службу, 

4. Отказни рокови 

Члан 10 
Отказни рок у смислу чл. 43 Закона о државним 

службеницима за службенике шумарске струке из-
носи': 

до 10 година службе — 2 месеца; 
од 10 до 20 година службе — 3 месеца; 
преко 20 година службе — 4 месеца. 
Отказни рок за службенике чија су звања распо-

ређене У трећу и четврту врсту, ако имају мање од 
пет година службе, може износити један месец. 

У изузетним случајевима може старешина над-
лежан з,а постављење са службеником уговорити и 
дужи рок од рокова предвиђених у претходним ста-
вовима, али најдуже до шест месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава се 
Симо време које се признаје као време проведено у 
непрекидној државној служби. 

Члан 11 
Службеници који су се обавезали да проведу 

уговорено време у државној служби -на основу шко-
ловања о државном трошку, стипендија и слично, не 
могу за то време отказивати службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 12 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује, у шумарску струку могу се примат,и на 

рад стручњаци као хонорарни службеници под усло-
вима и У границама чл. 16 Закона о државним слу-
жбеницима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени У ме-
сечном износу или паушално. 

Хонорар-на служба престаје по извршеном послу. 
Ако ес ^ ч р ш е њ е одређених послова не може уна-
пред предвидети у трајању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана уко-
лико уговоро-м није друкчије одређено. 

Члан 13 
Ако се за хонорарне службенике узимају страни 

држављани, мора се с њима претходно склопити 
уговор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено, отка-
зни рок за хонорарне службенике стране држављане 
износи један месец. 

6. Завршне одредбе 

Члан 14 
Влада народне републике еа основу ,и у оквиру 

одредаба ове уредбе донеће своју урдебу о шумар-
окој струци у државним надлештвима, установама и 
предузећима народне републике. 

Члан 15 

Превођење службени-ка у звања из члана 2 ове 
уредбе извршиће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални се-
кретар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Комитета за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ. 

У изузетним и нарочитим случајевима може ста-
решина надлежан за постављење да постави на од-
ређене положаје службенике не одређујући стм зва-
ња из ове уредбе 

Ч да-н 16 
Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ у 

сагласности са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ може укидати 
и мењати већ установљена звања или уводити нова 
звања у шумарској струци. 

Члан 17 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ као орган за систематизацију 
(чл. 46 Закона о државним службеницима) извршиће 
распоред звања из чл. 2 ове уредбе у врсте у смислу 
члана 12 Закона о државним службеницима. 

Члан 18 
Овлашћује се Министар пољопривреде и шумар-

ства ФНРЈ да у споразуму са Комитетом за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ из-
даје потребна упутства за спровођење ове уредбе. 

Члан 19 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јоси'п Броз-Тито, с. р. 

Министар пољопривреде и шумарства, 
др Вас^ Чубриловић, с. р, 
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480. 
На основу чл. 94 Закона о државним слу имени-

цима, у вези са чл, 44 тач, 24 Устава ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ, на предлог Министра индустрије, Министра 
рударства и Министра електро привреде ФНРЈ, доноси 

О С Н О В Н У У Р Е Д Б У 
О ИНДУСТРИСКО-ТЕХНИЧКОЈ СТРУЦИ 

1. Појам струке 
Члан 1 

У индустриско-техничку струку опадају звања 
која обухватају организована и руковођење инду-

Ред. З в а њ е 
бр. 

с т р и ј е производње, као и индустри је Изградње 'пф 
свим њеним гранама (машинска, саобраћа јно-машин-; 
ска, електротехничка, технолошка, хем,иска, рудару 
ска, топионичка, радио-техничка итд,). 

2. Зван,а 

Члан 2 . 
Звања и основни послови које врше савезни слу-

жбеници у звањима индустриско-техничке струка 
јесу: 

,-ч „ т Стручна спрема потребна Основни послови звања в р ш е
Р

њ е з в а њ
Р

а 

А. 
1, Индустриски лабо- Обављање лабораториских и Основна школа, свршени 

рант техничких послова у инду- курс и положени стручни ис-
стриским лабораторијама. пит, 

1. Помоћни индустјри-
ски цртач 

Б. 
Исцртавање планова, скица 
и детаља одговарајуће гра-
не индустриске струке, 

Непотпуна средња школа, 
свршени курс техничког цр-
тања односно одговарајућа 
школа и положени стручни 
испит; или практична спрема 
за обављање цртачких по-
слова, курс и положени 
стручни испит. 

2. Индустриски цртач Исцртавање сложенијих пла-
нова, скица, и детаља и ру-
ковођење овим радовима. 

Потребна пракса и показан 
успех у раду у звању помоћ-
ног индустриског цртача. 

1. Индустри ји надзор-
ник 

В, 
Обављање надзора над упо-
требом и одржавањем поје-
диних делова индустриског, 
рударског и топионич.арског 
погона; вршење надзора над 
ороизводњом у квалитатив-
ном и кваититативном по-
гледу. 

Нижа техничка школа или 
њој одговарајућа школа, 
курс односно школа за зва-
ње индустриског надзорника 
одговарајуће гране а поло-
жени стручни испит; или 
практична спрема за обав-
љање надзорничких посло-
ва, курс ,и положени стручни 
испит. 

Индустри ји (занат-
ски) пословођа 

Г, 
Организована и руковођење 
појединих делова процеса 
производње или индустри-
ским и занатским радиони-
цом а, 

Нижа техничка школа или 
њој од,говарајућа! школа, 
курс за звање индустриског 
(занатског) пословође одго-
варајуће гране и положени 
стручни испит; или практич-
на спрема за обављање по-
слова, курс и положени 
стручни испит. 

2. Старији индустри ји 
(занатског) пословођа 

Организована и руковођење 
већих одељења У индустри-
ским предузећима, као и ор-
ганизована и руковођење" 
мањих индустриских преду-
зећа. 

Потребна пракса и показана 
стручна способност у звању 
индустриског (занатског) по-
словође. 
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Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење звања 

Д. 
I . Млађи и н д у с т р и ј и Сарадња на пројектовању, 

техничар извођењу и надзору радова 
мањег обима. 

Средња техничка или њој 
равна стручна школа и по-
ложени стручни испит; или 
потребна пракса у звању 
индустриског цртача, инду-
стриског надзорника, инду-
стриског (занатског) посло-
вође односно старијег инду-
стриског (занатског) посло-
вође, свршени курс и по-
ложени стручни испит за 
звање млађег индустриског 
техничара. 

2. И н д у с т р и ј и техни- Сарадња на пројектовању, Потребна пракса и показан 
чар извођењу и надзор.у радова успех у раду у звању мла-

већег обима, ђег индустриског техничара. 

3. Виши и н д у с т р и ј и 
техничар 

Пројектовање, извођење и 
надзор над радовима мањег 
обима и сарадња на пројек-
товању, извођењу и надзору 
техничких радова већег о-
бима. 

Потребна пракса, показана 
способност и успешан рад 
у звању индустриског тех-
ничара и положени стручни 
испит за звање вишег инду-
стрискот техничара, 

Т. Погонски техничар 
Ђ. 

Стручна сарадњ,а код руко-
вођења погона. 

Стручни течај за звање по-
гонског техничара или тех-
ничар са стручном праксом 
и положени специјални по-
гонски испит; или потребна 
пракса и показан успех у 
раду у звању главног инду-
стриског (занатско,г) посло-
вође, свршени курс и поло-
жени специјални испит за 
звање погонског техничара. 

2. Виши погонски тех- Самостално стручно руково- Потребна пракса и показан 
ничар ђење погоном. успех у раду у звању погон-

ског техничара и повољна 
оцена ,надлежне комисије о 
способности службеника. 

Т, Млађи и н д у с т р и ј и 
инжињер 

Е. 
Учешће у п,ројектовању, ру-

ковању и надзор над инду-
стриско- техничким процеси-
ма мањег обима. 

Одговарајући отсе,к технич-
ког факултета или њему 
равне високе техничке шко-
ле и положени стручни ис-
пит за звање млађег инду-
стриског инжењера одгова-
рајуће гране ове струке. 

Б. И н д у с т р и ј и инже-
њер 

Пројектовање и надзор над Потребна пракса и показан 
објектима појединих инду- успех у раду млађег инду-
стриско-техиичких грана или стриског инжињера. 
самостално руковођење про-
изводним процесима, као и 
надзор над одржавањем тех-
ничких објеката. 

В. Виши и н д у с т р и ј и 
инжињед 

Самостално руковођење и 
проје,ктовање великих и сло-
жених радова; вођење истра-
живачких радова као и виш,и 
технички надзор. 

Потребна пракса у звању 
шдустрискот инжињер,а и по-
казана виша спрема за тех-
ничке организаторске и тео-

ретске радове. 
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Ред. З в а ш е Основни послови звања Стручна спрема потребна 
бр. за вршење звања 

4. И н д у с т р и ј и савет-
ник 

Решавање сложенијих про-
блема организације и делат-
ности и н д у с т р и ј е - технич-
ких грана; организована од-
ређене гране индуетриско-
техничке струке, 

Потребна пракса у звању 
вишег индустриског инжиње-
ра и показана способност у 
практичном организована ин-
дустриских грана или у на-
учним радовима. 

5 . Виши ИНДУСТРИЈСКА 
саветник 

Студиско проучавање и прак-
тично решавање најсложени-
јих проблема из појединих 
грана индустриско-техничке 
струке. 

Потребна пракса у звању 
и н д у с т р и ј у саветни,ка и 
свестрано познавање одређе-
не гране индустриско-технич-
ке струке доказано успесима 
у практичном организована 
индустрије и V научном раду 
из индустриско-техничке об-
ласти. 

Члан 3 
Министар индустрије, Министар рударства и Ми-

нистар елек! )оиривреде ФНРЈ у споразуму са Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ донеће упутство у коме ће се ближе 
одредити послови за поједина звања из члана 2 ове 
уредбе. 

Члан 4 
Постављење односно унапређење службеника У 

звања из члана 2 ове уредбе врши се према стварној 
способности службеника за обављање послова одре-
ђено.г звања. 

Школска спрема, курсеви и испити из члана 2 
'(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, не сматрају се као услов за стицање 
одређеног звања, него само као критеријум о струч-
ној способности службеника. Али, ако се службеник 
(и без предвиђене школске спреме односно курса и 
испита покаже да је стручно спреман да врши по-
слове одређеног звања, може се поставити на то 
звање. 

Службеницима, који услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље на-
предовање у струци, старешин-а надлежан за постав-
љење може одредити рок у коме су дужни да поло-
же предвиђене стручне испите. 

Надлежни члан Владе, претседник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за постав-
љење, дужни су да се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрему предвиђену за одређена звања. Они ће се 
исто тако старати да се остваре сви потребни услови 
како би службеници добили потребну стручну и 
школску спрему за унапређење У више звање. 

У том циљу Министар индустрије, Министар ру-
дарства и Министар електропривреде ФНРЈ донеће 
V року од шест месеци од дана ступања на снагу 
ове уредбе у сагласности са Комитетом за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ пра-
вилник у коме ће се предвидети ближе одредбе о 
стручном испиту, као и о организацији, плану и 
трајању курсева потребних за стицање стручне спре-
!ме. У том правилнику може се поставити као услов 
^за стицање одређеног звања стручна и школска спре-
г а наведена у члану 2 (трећа колона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовр,емено и одредбе о прелазу службеника из дру-
гих струка у индустриско-техничку струку. , 

Члан 5 
За звање млађег индустриског инжињера и виша 

од њега потребна је факултетска спрема. 
Изузетно, службеници са звањем вишег индустри-

ског техничара и вишег погонског техничара који се 
истичу својим високим научним и стручним знањем, 
могу се поставити у звање индустриског саветника 
и вишег ин ду стр неког саветника решењем надлежног, 
члан.а Владе, претседника комитета односно коми-
сије Владе и Генералног секр.етара Владе ФНРЈ, по 
претходној оцени стручне комисије, а У сагласности 
са Претседником Владе ФНРЈ. 

Чла-н 6 

Звањима из члана 2 ове уредбе могу се додавати 
ознаке уже специјалности индустриско-техничке стру-
ке, као што су; „машински инжињер", „електро-ма-
шински иежињер", „рударски инжињер" ,и слично. 

Члан 7 

Ако се службеник покаже неспособан за обав-
љање послова звања у коме се налази, може бити 
враћен на звање које одговара његовој стручној спо-
собности. 

Образложено решење о томе доноси старешина 
надлежан за постављење. Против овог решења слу-
жбеник има право жалбе у смислу члана 18 Закона 
о државним службеницима. 

3. Приправничка служба 

Члан 8 
Лица која први пут ступају у државну службу и 

то у иидустриско-техничку струку, а немају стручну 
праксу за обављање послова одређеног звања у овој 
струци, примају се у струку као приправници. 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у индустриско-техничку струку, а имају 
потр.ебну спрему и стручну праксу за обављање по-
слова звања ирдустриеко-техничке струке, могу се' 
одмах поставити на одређено звање, с тим да по-
ложе прописани стручни исп,ит з а то звање односно 
стручни испит одговарајућег почетног звања, уколи-
ко је такав испит предвиђен, у року који одреди ста-
решина надлежан за постављење У решењу о постав^ 
љењу. Овај рок не може бити дужи од то дине даета^ 
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Старешина надлежан за постављење може лица 
из претходног става и ослободити од полагања стру-
чног испита, ако је њихова стручна спрема доказана 
и одговара звању на које се постављају. 

Члан 9 
У индустриско-техничкој струци приправнич,ка 

служба постоји за звање млађег индустриског тех-
ничара, "погонског техничара и млађег и,иду стр неког 
инжињера. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

Ближе одредбе о приправничкој служби пропи-
саће са правилником из члана 4 ове уредбе. 

Члан 10 
Министар индустрије, Министар' рударства и Ми-

нистар електро-привреде ФНРЈ могу у сагласности са 
Претседником Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ установљавати приправ-
н и к у службу и за др,уг а звањз из ове струке, или 
укидати I ве,ћ устанозл:ггу .прппрбвничку службу. 

4, О т к а з и рокови, 

Члан 11 
Отказни рок у смислу члана 43 Закона о држав-

ним службеницима за службенике индустриско-Тех-
кичке с.труке износи: 

до 10 година службе — 2 месеца; 
од 10 до 20 јгодина службе — 3 месеца; 
преко 20 година службе — 4 месеца. 
Отказни рок за службе нике чија су звања расно-

ређена У трећу и четврту врсту, ако имају мање од 
пет година службе., може износити један месец. -

У изузетним случајевима може старешина ,над-;, 
лежан за постчззлге^е са служб"еником уговорити и 
дужи рок од рокова предвиђених у претходним ста-
вовима, али најдуже до шест месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава ,се 
само време које се признаје као време проведено у 
^непрекидној државној служби. 

Члан 12 
Сћубкбеници који су се обавезали да проведу уго-

ворене)1''време у државној служби на основу школо-
вања о државном трошку, стипендија и, слично, не 
могу за то време отказивати службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 13 г ! , 
У ^изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује; у и,ндустриско-технИчку струку могу се при-
мати н а ( р а д стручњаци као хонорарни службеници 
под условима и V границама члана 16 Закона о др-
жавним^ службеницима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у м,е-
сечном^ износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по извршенел! послу. 
Ико се извршење одређених послова не може уна-; 
пред предвидети у трајању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана, уко-
лико уговором није друкчије одређено. 

Члан 14 
Ако се за хонорарне службенике узимају стра-

ни држављани, мора се с њима претходно склопити 
уговор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено, отказни 
рок за хонорарне службенике стране држављане из-
носи један, месец. 

6. Завршне одредбе 

Члан 15 
Влада народне републике ка основу и у оквиру 

одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о инду-
стр.искс-техничкој струци у државним надлештвима, 
установама и предузећима народне републике. 

Члан 16 
Превођење службеника у звања из члана 2 ове 

уредбе извршиће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални секре-
тар Владе ФНРЈ у сагласности 1 са Претседником ко-
митета за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ. 

У изузетним ,и нарочитим случајевима може ста-
решина надлежан за постављење да постави на од-
ређене положаје службенике не одређујући им звања 
из ове уредбе. 

Члан 17 
Министар индустрије, Министар рударства и Ми-

нистар, електропривреде ,ФНРЈ у сагласности са Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ могу укидати и мењати већ установље-
на звања или уводити нова звања у индустриско-
техничкој С1 руци, 

Члан 18 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ као орган за системагизацију (чл. 
4о Закона о државним службеницима) извршиће ра-
според ,звања из чл. 2 ове уредбе у врсте у смислу 
члана '12 Закона о државним службеницима. 

Члан 19 
Овлашћује се Министар индустрије, Министар ру-

дарства ,и Министар електропривреде ФНРЈ да У спо-
разуму са Комитетом за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ издају потребна упут-
ства за спровођење ове уредбе. 

Члан 20 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање" У 

„'Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Претседник Владе ФНРЈ 
Министар народне одбране, 

Маршал Југо славије 
Јосип Броз-Ти'то, с. р-. 

^Министар' електропривреде, 
инж. Никола Петровић, с, р. 

23 јула 1947 године 
Београд 

и 

Министар индустрије, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министар, рударства, 
Бане Аидреев^ с, р. 
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481. 
Н,а основу члана 94 Закона о државним слу-

жбеницима Влада ФНРЈ, на предлог Министра .по-
шта, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ТЕХНИЧКОЈ СТРУЦИ ЕЛЕКТРОВЕЗА 

1. Појам струке 
Члан 1 

У техничку струку електровеза спадају сва зва-
ња која обухватају ове послове: пројектовање, гра-

ђење и одржавање телеграфских, телефонских, јав-
љачких и алармних линија, уређаја и постројена и 
радиоуређења. 

2. Звања 

Члан 2 

Звања и основни послови које врше "савезни слу-; 
жбеници у звањима техничке струке електровеза 

јесу: 

Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања Стручна спрема потребна 
за вршење звања 

1. Помоћни цртач елек^ Исцртавање 
(тровеза нова, скица 

2, Цртач елекировеза 

А. 
техничких 
и детаља. 

шла-

Исцртавање сложенијих пла-
нова, скица и детаља из о-
бласти техничке струке елек-
тровеза и руковођење овим 
радовима 

а) Непотпуна средња школа, 
курс техничког цртања н 
положени испит; 
б) одговарајућа школа и по-
ложени испит; и 
в) практична спрема, курс 
техничког цртања и поло-
жени испит, 

Потребна пракса и показани 
успех у раду у звању помоћ-
ног цртача електровеза. 

1. Надзорник елек-
тровеза 

Б. 
Руковођење и надзор над 
радовима изградње и одржа-
вања т, т. линија и осталих 
техничких т, т. уређаја и 
постројења, 

Квалификовани радник који 
по показаном успеху у раду 
положи испит за надзорни-
ка електровезе. 

1, Млађи техничар 
електров'еза 

В. 
Сарадња на пројектовању, 
извођењу и надзору радова 
мањег обима. 

Свршена средњетехничка 
школа и положени стручни 
испит за звање млађег тех-
ничара електровеза. 

2 Техничар електро-
веза 

Сарадња на стручним радо-
вима израде планова, проје-
ката, као и изградња т. т, 
и радио-објеката мањег оби-
ма, шаблонизирање, технич-
ко испитивање и надзор над 
радовима одржавања по-
гона. 

Потребна пракса и показани 
успех у раду у звању млађег 
техничара електровеза. 

3 Виши техничар 
електровеза 

Самосталан рад на технич-
ким пословима израде пла-
нова, пројектовања, изград-
ње и одржавања т, т. и ра-
дио објеката, као и сарадња 
на техничко-организационим 
пословима. 

Потребна пракса у показа-
ни успех у раду у звању 
техничара електровез-а, по-
вољна оцена стручне коми-
сије о извршеном задатку-
практичном раду из области 
службе електровеза. 

1. Млађи инжињер 
електровеза 

Г. 
Учешће у пројектовању, из-
вођењу и надзору т. т. ра-
дио објеката мањег обима. 

Одговарајући отсек технич-
ког факултета или њему рав-
не високе техничке школе и 
положени стручни испит за 
млађег инжињера електро-
веза. 
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Ред, З в а ш е 
бр. Основни послови задња Стручна спрема потребна 

за вршење звања 

2. Инжињер ел,ектро-
веза 

Пројектовање и израда пла-
нова и предрачуна за из-
градњу и одржавање т. т. 
и радио-објеката, као и ру-
ковођење овим ра,довима; 
руковођење над погоном и 
експлоатацијом већих т, т, и 
радио-објеката, послови нор-
мирања. 7 

Потребна пракса и показан 
успех у раду млађег инжи-
њера електровеза. 

3. Виши инжињер 
електровеза 

Послови опште изградње т. 
т. и ра^дио-постројења; орга-
низација експлоатације и ру-
ковођење истом; руковођење 
већом техничком службом 
електровеза. 

Потребна пракса у звању 
инжињера електровеза и 
показана виша спрема за 
техничке, органиваторске и 
теоретске радове. 

4. Саветник електро-
веза 

Решавање сложенијих про-
блема организације и делат-
ности техничке струке елек-
тровеза; организована одре-
ђене гране техничке струке 
електровеза. 

Потребна пракса у звању 
вишег инжињера електрове-
за и показана способност у 
практичном организовању 
појединих грана техничке 
струке електровеза или у 
научним радовима. 

Б. Виши саветник 
електровеза 

Студијско проучавање и 
^фактично решавање најсло-
женијих проблема из поје-
диних грана техничке струке 
електровеза. 

Потребна пракса у звању са-
ветника електровеза и све-
страно познавање одређене 
гране службе техничке стру-
ке електровеза, доказано 
успесима у практичном ор-
ганизовању и научном раду 
из области техничке струке 
електровеза. 

Члан 3 
Министар пошта у споразуму са Комитетом за 

законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ донеће упутство у коме ће се ближе одредити 
послови за поједина звања из члана 2 ове уредбе. 

Члан 4 
Постављење односно унапређење службеника у 

звања из члана 2 ове уредбе врши се према стварној 
способности службеника за обављање послова одре-
ђеног звања. 

Школска спрема, курсеви и испити из члана 2 
(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, не сматрају се као усло,в за стицање 
одређеног звања, него само као критеријум о струч-
ној способности службеника. Али, ако се службеник 
и без предвиђене школске спреме односно курса и 
испита покаже да је стручно спреман да врши по-
слове одређеног звања, може се поставити на то 
звање. 

Службеници^, који услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље на-
предовање у струци, старешина надлежан за постав-
љење може одредити рок у коме еу дужни да положе 
предвиђене стручне испите. 

Надлежни члан Владе, претседник комитета одно-
сно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за постав-
љење, дужни су да се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрему предвиђену за одређена звања. Они ће се исто 
тако старати да се остваре сви потребни услови како 
би службеници добили потребну стручну и школску 
спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу, Министар пошта донеће у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 
у сагласности са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ правилник у 
коме ће се предвидети ближе одредбе о стручном 
испиту, као и о организацији, плану и трајању кур-
сева потребних за стицање стручне спреме. У тол 
правилнику може се поставити као услов за стицање 
одређеног звања стручна и школска спрема наведена 
у члану 2 (трећа колона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремено и одредбе о прелазу службеника из дру-
гих струка у техничку струку електровеза. 

Члан 5 
За звање млађег инжињера електровеза и виша 

од њега потребна је факултетска или њој равна 
висока школска спрема. 

Изузетно, службеници са звањем вишег техни-
чара електровеза, који се истичу својим високим на-
учним и стручним знањем, могу се поставити у звање 
саветника електровеза и вишег саветника електро-
веза решењем надлежног члана Владе, претседника 
комитета односно комисије Владе и Генералног се-
кретара В,ладе ФНРЈ, по претходној оцени стручне 
комисије, а у сагласности са Претседником Владе 
ФНРЈ. 

Члан 6 
Ако се службеник покаже неспособан за обав-

љање послова звања у кзме се налази, може бити 
враћен на звање које одговара његовој стручној спо-
собности, 

Образложено решење о томе доноси старешина 
надлежан за постављење. Против овог решења слу-
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жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закона о 
државним службеницима. 

3. Приправничка служба 

Члан 7 
Лица која први пут ступају у државну службу и 

то у техничку струку електровеза, а немају стручну 
праксу за обављена послова одређеног звања у овој 
струци, примају се у струку као приправници. 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у техничку струку електровеза, ,а имају 
потребну спрему и стручну праксу за обављање по-
слова звања техни,чке струке електровеза, могу се 
одмах поставити на ,одређено звање, с тим да по-
ложе прописани1 стручни испит за то звање односно 
стручни испит одговарајућег почетног звања, уко-
лико је такав испит предвиђен, у року који одреди 
старешина надлежан за постављење у решењу о по-
стављењу. Овај рок не може бити дужи од године 
дана. 

Старешина надлежан за постављење може лица из 
претходног става и ослободити од полагања стручног 
испита, ако је њихова стручна спрег-.а доказана и 
одговара звању на које се постављају. 

Члан 8 
У техничкој струци елехтровега приправничка 

службу постоји за звање мле1,сг-техничара електро-
веза и млађег инжењера електрсЈвеза. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става траје ДЕС године. 

Ближе одредбе о пркправиичкој служби пропи-
саће се правилником .из члана 4 ове уредбе. 

Члан 9 
Министар пешта може у сагласности са Прет-

седником Комитета за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ установљавати приправ-
ничку службу и з а д р у г а звања из ове струке, или 
укидати већ установљен приправничку службу. 

4 Ош?::;?: редови 

Члан 10 
Отказни рск у смислу чл. 43 Закона о држ^зним 

служСеккцмма за службенике техничке струке елек-
тро^гза износи: 

до 10 година службе — 2 месеца; 
од 10 до 20 годила службе — 3 месеца; ; 
преко 2С година службе — 4 месеца. 
Отказни рок за службенике чија су звања расло-

ређена у трећу и четврту, врсту, ако имају мање од 
пет година службе, може ,износити један, месец., 

У изузетним случајевима може старешина надле-
жан за постављење са службеником уговорити и дужи 
рок од рокова предвиђених у , претходним ставовима, 
али најдуже до шест месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава се 
само време које се признаје као време проведено у 
непрекидној државној служби, 

Члан 11 
Службеници; који су се обавезали да проведу 

уговорено време у ,државној служби на основу шко-
ловања о државном трошку, стипендија и слично, 
не могу за то време отказивали службу., 

5. Хонорарни службеници 
Члан 12 

У изузетним случајевима, када, потреба службе 
изискује, у техничку струку електровеза могу се 

пр,имати на рад стручњаци као хонорарни службе-
ници под условима и у границама чл. 16 Закона КР 
државним службеницима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у ме-
сечном износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по извршеном послу. 
Ако се извршење одређених послова не може уна-
пред предвидети у трајању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана уко-
лико уговором није друкчије одређено. 

^ -Члан 13 

Ако се за хонорарне службенике узимају , страни 
држављани, мора се с њима претходно склоп,ити 
уговор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено, отказни 
рок за хонорарне службенике стране држављане из-
носи, Један месец. 

6. Завршне одредбе 

Члан 14 

Превођење службеника у звања из члана 2 ове 
уредбе извршиће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални се-
кретар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Комитета за законодавства и ,изградњу ,народне вла-
сти Владе ФНРЈ, 

У изузетним и нарочитим случајевима може ста-
решина надлежа,н за постављење Да постави на одре-
ђене по-ложаје службенике не одређујући им звања 
из ове уредбе. , 

Члан 15 

Министар пошта у сагласности са Комитетом за 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ може укидати и мењати већ установљен зва-
ња или уводити нова звања у техничкој струци елек-
тровеза. 

Члан 16 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе Ф,НРЈ као орган за систематизацију 
(чл. 46 Закона о државним службеницима) извршиће 
распор.ед звања из чл. 2 ове уредбе у врсте У смислу 
члана 12 Закона о државним службеницима. 

Члан 17 

Овлашћује, с,е Министар пошта да у споразуму 
са Комитетом за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ издаје потребна упутства за 
спровођење ове уредбе. 

Члан 18 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар пошта; 
др Драго Марушић, с, р. 
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482. 
На основу чл. 94 Закона о државним службе-

вицима, у вези са чл. 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ, на предлог Претседника Привредног савета 
Владе ФНРЈ, доноси 

ОСНОВНУ У Р Е Д Б У 
О ЕКОНОМСКО-КОМЕРЦИЈАЛНОЈ СТРУЦИ 

1, Појам струке 
Члан 1 

У економско-комерцијалну струку опадају сва 
звања која обухватају ове послове: организацију и 

вршење промета добара и услуга и откупа, органи-
зацију привредног пословања појединих грана при-
вреде; проучавање и решавање питања економике. 

2. Звања 

Члан 2 
Звања и основни послови које врше савезни 

службеници у звањима ек он оме ко - ко мер циј а лне етру-: 
ке јесу: 

Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење звања 

1. Предавач 
А. 

Обављање једноставних про-
давачких послова. 

2. Млађи привредни 
помоћник 

Обављање послова продава-
ча робе, мерача и бројача 
терета, издавача робе; из-
давање путних карата; о-

бављање трговачких послова 
у мањим продавницама; 
обављање послова портира 
у мањим хотелима; обав-
љање послова благајника 

у продавницама, 

а) Најмање 4 разреда основ-
не школе, потребна прак-
са у привреди и положе-
ни стручни испит; 

б) најмање 4 разреда основ-
не школе, свршени курс 
за млађег привредног по-
моћника. 

З, Привредни 
помоћник 

Обављање послова магацио-
нера, издавача робе и ма-
теријала; обављање сложе-
нијих набавних послова, 

послова стручног продавача 
у већим радњама и на сло-
жениј,им р,адовима, ара,нже-
ра излога, портира у већим 
хотелима; обављање по-
слова контроле код изда-
вања путних карата у сао-
браћају (на тр ол еј бусима, 
.аутобусима и трамвајима); 
преузимање транспората. 

Потребна пракса и успех у 
раду у звању млађег при-
вредног помоћника. 

4. Старији привредни 
помоћник 

Обављање послова привред-
ног помоћника за које се 
тражи специјално познава-
ње робе и њене употребе; 
послови специјалиста за на-
бављање одређене врсте 

робе у појединим бранша-
ма; организована специјал-
них продавница; послови 
стручног аранжера. 

Потребна пракса и успех у, 
раду и звању про вредног, 
помоћника и доказана спо-, 
собност у набавкама и про-
даји одређене специјално-
сти. 

5. Привредни 
пословођа 

Самостално обављање свих 
послова привредно-послов-
не технике, вођење еви-
денције о кретању цена, 
организована и вођење 
надзора над привредним 
пословима ив делокруга 
М'ањих организационих је-
диница; руковођење мањим 
предузећима. 

а) Свршена нижа трговачка 
школа или њој равна 
школа и положени струч-
ни испит; 

б) стручни курс за привред-
не пословође и стручни 
испит; 

в) претходна пракса у зва-! 
њу привредног помоћни^ 
ка и положени стручни 

) испит за звање привре-
дног пословође. 
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Ред. З в а њ е 
бр, Осн.овни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење звања 

1. Млађи комер-
цијалне? 

Б. 

Обављање нижих комерци-
јалних послова у бироима 
привредних предузећа и 
установа и слично, као што 
су једноставнији и по-
,моћни послови калкулен-
та, .фактуриса, манипула-
н т е, ликвидиран^ мањих 
рачуна, обављање послова 
помоћног набављача, по-
слови ускладиштавања, о-
бављање нижих привре-
дно-комерцијалних посло-
ва из делокруга мањих ор-
ганизационих јединица, 

а) Свршена нижа трговачка 
школа или нижа средња 
школа са ко мер ци јадним 
курсом и положени испит; 

б) претходна пракса и по-
казани успех у раду у 
звању привредног помоћ-
ника, свршени курс и по-
ложени стручни испит за 
звање млађег комерција-
лне^ . 

2. Комерцијалист Обављање комерцијалних по-
слова у предузећима и 
привреди, као што су сло-
женији послови калкула-
ната, послови стручног ко-
респондента, /депонента, 
набављана, организована к 
вођење привредно-комер-
цијалних послова из дело-
круга мањих организацио-
них јединица, 

а) Свршена трговачка ака-
демија или која друга 
слична или равна школа 
и положени испит за зва-
ње комерцијалне^; 

б) претходна пракса и по-
казани успех у раду у 
звању млађег комерци-
јалисте, свршени курс и 
положени испит за звање 
комерцијалне^, или 

в) претходна пракса и пока-
зани успех у раду у зва-
њу привредног послово-
ђе, свршен-г купе и по-
ложени испит за звање 
комерцијалисте. 

3. Виши комерци-
јалне? 

Организована и руковођење 
'ко м ер ци ј ал ним п о с л о в им а 
у виш,им организационим 
јединицама. 

а) Свршена економско-комер-
цијална висока школа 
односно економски фа-
култет и положени струч-
ни исп,ит за звање вишег 
ком ер ци јал исте; 

б) претходна пра.кса и успех 
у раду у звању комерци-

' јалисте и показана спо-
собност за обављање по-
слова звања вишег комер-

, ци јал исте. 

В. 

Ј, Млађи еконо-
мист 

,Сарадња у организацији при-
вредног пословања, рад 
на решавању економских 
проблема у нижим органи-
зационим јединицама и 

предузећима. 

Свршени економски или прав-
ни факултет или економ-
ско-комер ци јална висока 

школа и положени стручни 
испит за звање млађег еко-
номисте. 

% Економ.ист Проучавање и решавање е-
кономеких питања поједи-
них грана привреде; орга-
низована појединих пре-
дузећа или привредног по-
словања. 

Претходна пракса и успех у 
раду у звању млађег еко-
номисте и показана спо-
собност за обављање по-
слова звања економисте. 
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Ред. З в а њ е 0 Стручна спрема потребна 
бр. за вршење звања 

3. Виши економист Послови организовања и ру-
ковођења великих преду 
зећа, заједница предузећа 
или већих привредних ор-
ганизација; проучавање и 
решавање економских пи-
тања у већем размеру, 

Претходна пракса и показан 
успех у раду у звању еко-
номиста или претходна 
пракса и показан успех у 
раду у звању вишег ко-
мерцијалисте. 

Економско-комер-
цијални саветник 

Решавање сложенијих про-
блема економике; органи-
зована одређене привредне 
гране. 

Потребна пракса у звању 
вишег економисте и пока-
зана способност у прак-
тичном организована при-
вредних грана или у на-
учним радовима. 

5. Виши еконоодско-
комерци јални 
саветник 

Студијско проучавање и 
практично решавање нај-
сложеанијих проблема еко-
номике и организовање е-
кономско-комерцијалне слу-
жбе највишег обима. 

Потребна пракса у звању 
економско - комерцијалног 

саветника и свестрано по-
знавање одређене привре-
дне гране доказано успе-
сима у практичном органи-
зована привреде и у на-
учном рачу из економско-
комерцијалне области. 

Члан 3 
Претседник Привредног савета ФНРЈ у спора-

зуму са Комитетом за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ донеће упутство у коме 
,ће се ближе одредити послови за поједина звања из 
члана 2 ове уредбе. 

Члан 4 
Постављење односно унапређење службеника у 

звања, из члана 2 ове уредба врши се према стварној 
способности службеника за обављање послова одре-
ђеног звања. 

Школска спрема, курсеви и испити из члана 2 
(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, не сматрају се као услов за стицање 
одређеног звања, него само као критеријум о струч-
ној способности службеника. Али, ако се службеник 
и без предвиђене школске спреме односно курса и 
испита покаже да је стручно спреман да врши по-
слове одређеног звања, може се поставити на то 
звање. 

Службеницима КОЈИ услед недостатка школских 
квалификација немају довољно услова за даље на-
предовање у струци, старешина надлежан за постав-
љење може одредити рок у коме су дужни да по-
ложе предвиђене стручне испите. 

,Надлежни члан Владе, претседник комитета 
односно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
'ФНРЈ, к^о и остале старешине надлежне за постав-
љење, дужни су да се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрему предвиђену за одређена звања. Они ће се 
исто тако стараш да се остваре сви потребни услови 
како би службеници добили потребну стручну и школ-
ску спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу, Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ донеће у року од шест месеци .од дша 
ступања иа сна,гу ове уредбе у сагласности са Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ правилник у коме ће се предви-
дети ближе одредбе о стручном испиту, као и о ор-
ганизацији, пг ану и трајању курсева потребних за 
стицање стручне спреме. У том правилнику може се 
поставити као услов за стицање одређеног звања 

стручна и школска спрега наведена у члану 2 (трећа 
колона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремено и одредбе о прелазу службеника из 
других струка у економско-комерцијалну струку, 

Члан 5 
Звање економскс-комерцијални саветник и ,виши 

екопомско-комерцијални саветник могу добити слу-
жбеници КОЈИ имају факултетску или њој равну ви-
соку школску спрегу, 

Изузетно службеници са звањем виши економист 
који немају спрему из претходног става, али се 
истичу својим високим научним и стручним знањем, 
могу се поставити у звање економско-комерцијалног 
саветника и вишег еконсмско-комерцијалног савет-
ника решењем надлежног члана Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генералног се-
кретара Владе ФНРЈ, по претходној оцени стручне 
комисије, а У сагласности са Претседник м Владе 
ФНРЈ. 

Чла1н 6 
У појединим гранама државне управе за чије 

послове постоји посебна економско-комерцијална 
грана могу се службеницима економско-комерцијалне 
струке опецијализираним за одређену економско-
комер ци јалну грану додавати ознаке које упућују 
на ову опецијалност (на пр. економист спољне тр-
говине). Решење о овоме донос,и старешина надле-
жан за постављење. Специјалног службеника утвр-
ђује се нарочитом праксом или посебним испитом. 

Члан 7 
Ако се службеник покаже неспособан за обав-

љање послова звања у коме се налази, може бити 
враћен на звање које одговара његовој стручној 
способности. 

Образложено решење о томе доноси старешина 
надлежан за постављење. Против' овог решења слу-" 
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закона о 
државним службеницима. 
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3. Припрашшчка служба. 

Члан 8 
Лица која први пут ступају у државну службу 

и то у економско-комерцијалну струку, а немају 
стручну праксу за обављање послова одређеног 
звања у овој струци, примају се у струку као при-
п р а в и т и . 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у економско-комерцијалну струку, а 
имају потребну спрему и стручну праксу за обав-
љање послова звања екожшско-комерцијалне струке, 
могу се одмах поставити на одређено звање, с тим 
да положе прописани стручни испит за то звање 
односно, стручни испит одговарајућег почетног зва-
ња, уколико је такав испит предвиђен, у року којен 
одреди старешина надлежан, за постављење у ре-
с е њ у о постављењу. Овај рок не може бити дужи од 
Године дана. 

Старешина надлежан за -постављење може лица 
из предходног става и ослободити од полагања 
стручног испита, ако је њихова стручна спрема до-
казана и одговара звању на које се постављају. 

Члан 9 
У економско-комер ци јалној струци приправничка 

служба постоји за звање млађи комерцијалне^ ко-
мерцијалне^ виши комерцијална и млађи еконо-
мист када се ова звања стичу на основу школске 
спреме и траје две године. 

П р и п р а в и т е служба не постоји за звање про-
давача, млађег привредног помоћника, привредног 
помоћника и старијег привредног помоћника-. 

Ближе одредбе , о пр нпр античкој служби пропи-
саће се правилником из члана 4 ове уредбе. 

Члан 10 
Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ мо-

же у сагласности са Претседни,ком Комитета за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
установљавати припразничку службу и за друга 
звања из ове струке, или укидати већ установљену 
Припра вничку службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 11 
Отказни рок у смислу чл. 43 Закона о државним 

службеницима за службенике економско-комерцијал-
не струке ,износи: 

до 10 година службе — 2 месеца; 
од 10 до 20 година службе — 3 месеца; 
преко 20 година службе — 4 месеца. 
Отказни рок за службенике чија су звања ра-

споређенд у трећу и четврту врсту, ако имају мање 
од пет година службе, може износити један месец. 

У изузетним случајевима може стар-ешина над-
лежан за постављен-е са службеником уговорити и 
дужи рок од рокова предвиђених у претходним ста-
вовима, али најдуже до шест месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава се 
само време које се признаје као време проведено 
У не-прекидној државној служби, 

Члан 12 
Службеници који су се обавезали да проведу 

уговорено време у државној служби на основу шко-
ловања о државно.м трошку, стипендија и слично, 
не могу за то време отказивати службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 13 

У изузетним случајевима, када потреба службе 
изискује, у економско-комерцијалну струку могу се 
примати на рад с ручњаци као хонорарни службе-
ниц,и под условима и у границама члана 16 Закона 
о државним службеницима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у ме-
сечном износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по извршеном послу. 
Ако се извршење одређених послова не може уна-
пред предвидети у трајању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана уко-
лико уговором није друкчије одређено. 

Члан 14 

Ако се за хонорарне службенике узимају страни: 
држављани, мора се с њима претходно склопити! уго-
вор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено, отказни 
рок за хо-норарне службенике стране држављане из-
носи један месец. 

6. Завршне одредбе 

Члан 15 

Влада народне републике на оонову и у оквиру 
одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о економ-
ско-комерцијалној струци у државним надлештвима, 
установама и предузећима народне републике,, 

Члан 16 

Превођење службеника у звања из члана 2 ове 
уредбе извршиће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални се-
кретар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Комитета за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ. 

У изузетним и нарочитим случајевима може ста-
решина надлежан за постављење да постави на од" 
ређене положаје службенике не одређујући им зв^а-
ња из ове уредбе. 

Чла,н 17 

Претседник Привредног савета Владе ФН-РЈ у 
сагла-сности са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ може укидати 
и мењати већ установљен зва-ња или, уводити нова 
звања у економско-комерцијалној струци. 

Члан 18 

Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ као орган за систематизацију, 
(чл. 46 Закона о државним службеницима) извршиће 
распоред звања из чл. 2 ове уредбе у врсте у сми-
слу члана 12 Закона о државним службеници-ма. 

Члан 19 

Овлашћује се Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ да у споразуму са Комитетом за зако-
нодавство и из-градњу народне власти Владе ФНРЈ 
издаје потребна упутства за спровођење ове уредбе. 
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Члан 20 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФН,РЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југ (^славије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

483. 
На основу члана 27 Закона о порезим.а Влада 

ФНРЈ, ,на предлог Министра финансија ФНРЈ, до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ПОРЕСКИМ ОСЛОБОЂЕЊИМА У ВЕЗИ СА ИЗ-

ГРАДЊОМ ОМЛАДИНСКЕ ПРУГЕ 
НИКШИЋ-ТИТОГРАД 

Члан 1 
Дирекција за грађење Омладинске пруге Ник-

шић—Титоград и сва њена предузећа ,и организа-
ције, као и омладинске и радничке организације на 
Омладинској прузи Никшић—Титоград, ослобађају 
се о д ' п л а ћ а њ а свих врста пореза и ,такса у ,свим 
оним, случајевима у којима би по природи посла) или 
предмету они били порески односно таксени обвез-
ници по ма којим прописима. 

Ово се ослобођење не односи на случајеве У 
којима се наведена дире-кција и њеиа предузећа и 
организације, као и омладинске и радничке органи-
зације на, прузи, појављују само као уплатиоци по-
реза за рачун других лица (порез на доходак ,рад-
ника, "намештеника и службеника и, остали порези 
који се наплаћују путем у,потребе пореских хартија 
од вредности или путем обуставе приликом ис,плате 
прихода или накнаде за извршене услуге или испо-
ручену робу), нити се њиме могу користити она 
лица1 кој а за рачун грађења Омладинске пруге врше 
услуге или испоруке уз накнаду, 

Члан 2 '' 

Ако се за изградњу Омладинске пру,ге пок-лања 
накнада за рад (плата и надница) на исту се неће 
наплаћивати порез. 

Исто тако неће се плаћати порез и таксе када 
Се бесплатно врше услу е или испоруке производа 
за изградњу Омладинске пруге. 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије", а примењиваће се и на оее случајеве 
где је пореска или таксена обавеза раније настала, 
ако порез и такса још нису наплаћени. 

Престанак важности ове уредбе одредиће наред-
бом Министар финансија ФНРЈ, по завршетку -из-, 
г,радње Омладинске пруге. 

4 августа 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

(Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с, р, 

484. 
На основу члана 40 V вези члана 13 ст. 2 Закона 

о петогодишњем план/ развитка народне привреде 
Федеративне Народне Републике Југославије у го-
динама 1947—1951 Влада ФНРЈ, на предлог Мини-
стра пошта, доноси 

У Р Е Д ЈБ У 
О ПРЕВОЗУ ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА МОТОР-
НИМ ВОЗИЛИМА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 

Члан 1 
Сва аутобуска предузећа која врше локални (ме-

ђуградски, међумесни) саобраћај дужна су вршити 
пренос поштанских пошиљака. 

У ту сврху административно-оперативни руково-
диоци предузећа из ст. 1 обавезни су достављати над-
лежној дирекцији пошта релације на којима преду-
зећа по.д њиховим административно-оперативним ру-
ководством врше аутобуски саобраћај. 

Члан 2 
Ред вожње за моторна возила која врше пренос 

поштанских пошиљака прописује адмилистративно-
оперативни - руководилац предузећа у споразуму са 
дирекцијом пошта. 

Администрат,ивно-оперативни руководилац преду-
зећа не може мењати ред вожње без претходне са-
гласности дирекције. 

' , , ' Члан 3. .. ' / - , - , 

Дирекција пошта плаћа накнаду за пренос по-
штанских пошиљака по прописима чл. 5 тач. 5 Та-
рифе за превоз моторним возилима да подручју Фе-
деративне Народне Републике. Југославије за сваки 
месец уназад. 

На,кнада се обрачунава на основу просечне стопе 
дневне тежина ^поштанских пошиљака коју ће стран-
ке Утврдити 'за сваку поштанску линију посебно.1 

Под поштанском линијом подразумева се' одре-
ђена релација еа којој одређено моторно возило 
врши пренос поштанских пошиљака. 

ј I Члан 4 
У циљу ,преноса поштанских пошиљака дирекци-

ја пошта дужна је закључити ,уговоре еа' ауто-трач-
спортним предузећима по постојећим прописим,а за 
закључивање уговора у привреди. 

Члан 5 
Уговорима ће се предвидети: 
а) обавеза: предузећа да пренос поштанских по-

шиљака изврши без обзира на њихову тежину;' 
б) одговорност предузећа за свако уништење, 

нестанак и оштећење поштанских пошиљака, ако 
није учињено вишом силом; 

в) обавеза предузећа на плаћање причињене ште-
те; 

г) просечна сцопа дневне тежине поштанских по-
шиља,ка која се има превозити; 

д) обавеза предузећа да се примо-предаја по-
шиљака врши испред поште; 

. ђ) уговорна казна за неизвршење уговора. 

Члан 6 
У Случају да пренос поштанских пошиљака пра-

те милицион,ари њихов превоз је бесплатан. 
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Члан 7 
Одредбе које важе за осигурање путника у слу-

чају несреће важе ,и за поштанске спроводник и 
оружану пратњу. 

Члан 8 
Спорови који настају из службе преноса поштан-

ских пошиљака решаваће се по Закону о решавању 
имовинских спорова путем државне арбитраже. 

Члан 9 
Министар пошта у сагласности сл Претседником 

Влачде ФНРЈ, у случају потребе, донеће ближе про-
писе за извршење ове уредбе. 

Члан 10 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федерашвне Народне Републике 
Ју го славије" 

4 августа 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбрана, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Ти'то, с. р. 

Ми гх ист ар п с п т , 
др драго Марушић, с, р. 

485. 
На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народ-
не привреде Влада ФНРЈ, иа предлог Министра елек-
тропривреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О УКИДАЊУ ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ САВЕЗНЕ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ МИНИСТАРСТВА 

ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ 

Члан 1 
Укида се Генерална дирекција савезне електро-

привреде'Министарства индустрије ФНРЈ. 

Члан 2 
Надлежност као ,и права и обавезе Генералне 

дирекције сазезне електрон? нереде и њени несвр-
шени текућ,и пос,лови прелазе на Министарства елек-
тропривреде ФНРЈ. 

Члан 3 
Упутст,ва за извршење ове уредбе доносиће ето 

потреби Министар електропривреде ФНРЈ. 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном об јављиван^у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

4 августа 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар електропривреде, 
инж. Никола Петровић, с, .р, 

486. 
На основу чл. 12 тач. 13 и чл. 40 Закона о пето-

годишњем плану развитка народне привреде Феде-
ративне Народне Републике Југославије у годинама 
1947—1951 Влада- ФНРЈ, на предлог Министра трго-
вине и снабдевања ФНРЈ, доносе 

У Р Е Д Б У 
О ТСШЉЕЊУ, ЦЕНАМА И ПРОМЕТУ СВИЊА У 

ЕКОНОМСКОЈ 1947/48 ГОДИНИ 

Члан 1 
У циљу да се осигура правилно снабдевање ста-

новништва масноћама и месом и да би се омогућило 
остварење задатака које у погледу снабдевања ар-
тиклима исхране поставља Петогодишњи план, у еко-
номској 1947/48 години (раздобље од 1 августа 1947, 
до 31 јула 1948 године) организоваће се и спроводи-
ће се у свињогојским крајевима земље планско тов-
љени и плански откуп свиња. 

Како се саставља план това и ко су обавезни товљачи 

Члан 2 
Товљење свиња обавезно је за пољопривредна 

газдинства на подручјима народних република Ср-
бије, Хрватске и Босне и Х е р ц е г о в к е :и то само у 
рејонима које ће одредити министри трговине и снаб-
девања народних 'република у споразуму еа мини-
стрима пољопривреде народних република. 

Владе осталих народних република, у споразуму, 
са Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, могу 
орга низов-а ти и спровести товљење свиња и на сво-
јим подручјима узимајући у обзир њихове специ-
фичне услове за тов свиња. 

Члан 3 
Да би земљорадници тачно знали своје обавезе 

према држави обавезне-! тов има се вршити по уна-
пред/ одређеном плану. 

Општедржавни план това свиња утврђује Ми-
нистар трговине и снабдевања ФНРЈ у споразуму са 
Привредним саветом Владе ФНРЈ, према укупним 
потребама народа и привредним приликама. На осно-
ву овог плана Министар трговине и снабдевања 
ФНРЈ, имајући у виду економску снагу, прил.ике и 
обичаје народних^ република, одређује колики број 
свиња има да се обавезно утови на подручју поје-
дине народне републике. Овај план доставља мини-
стру трговине и снабдевања народне републике. 

' Члан 4 
На основу добивеног плана и података о оба-

везним испорукама кукуруза министар трговине и 
снабдевања наводне републике саставља план това 
свиња за своје подручје и разрађује га по рејо-
нима и срезовима одређујући количине свиња које 
се имају обавезно да утове на подручју појединог, 
среза, као гог количине које имају да утове државна 
пољопривредна предузећа (добра), државна преду-
зећа за откуп стоке и сељачке радне задруге одно-
сно млинови, кланице и државна предузећа за про;-
изводњу прехранбених артикала укол,ико и ови буду, 
обавезни за товљење свиња. 

Овако разрађен план на поједи,не срезове мини-
стар трговине и снабдевања наро,дне републике д о 
ставља среским народним одборима. 

Члан 5 
Срески народни одбор саставља план това свиња 

за подручје среза на основу података 10 обавезним 
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испорукама кукуруза и разрађује га на поједина ме-
ста (месне народне одборе), 

Месни народни одбори на основу података о оба- ^ 
везним испорукама кукуруза утврђују према члану 
8 ове уредбе обавезу това за свако поједино газдин-
ство и на основу тога састављају списак обавезних 
товљача. 

Пошто утврд,и обавезу сваког појединог газдин-
ства, месни народни одбор дужан је издати одлуку 
јо задужењу дотичног газдинства. 

Члан 6 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ одредиће 

Наредбом за извршење плана това свиња рокове, 
до којих морају бити завршени .поједини планови 
које предвиђа ова уредба. 

Члан 7 
На основу плана това минист,ри трговине и снаб-

девања народних република састављају план отку-
па свиња своје народне републике и разрађују ,га на 
поједина овлашћена откупна предузећа. Овај план 
достављају предузећи.ма ради извршења односно ради 
закључивања уговора и преузимања утовљених 
свиња. 

Члан 8 
Обавези това подлеже: 
а) пољопривредна газдинства и сељачке радне 

задруге које у смислу прописа Уредбе о откупу жи-
тарица обавезно испоручују одређене количине ку-
куруза, и то: 

пољопривредна газдинства и сељачке радне за-
друге које обавезно испоручују држави од" 500—1.300 
кг кукуруза утовиће 1 свињу; 

пољопривредна газдинства и сељачке радне за-
друге, које обавезно испоручују држави од 1.300 до 
2.400 кг кукуруза утовиће 2 свиње; 

пољопривр.една газдинства и сељачке радне за-
друге каје обавезно испоручују држави преко 2.400 
до 5.000 кг кукуруза утовиће 3 свиње; 

пољопривредна газдин,ства и сељачке радне за-
друге које обавезно испоручују држави преко 5.000 
до 8.000 кг кукуруза уловиће 5 свиња; 

пољопривредна газдинства и сељачке радне за-
друге, које обавезно испоручују држави преко 8.000 
кг кукуруза утовиће 6 свиња. 

Земљорадници — муслимани који не желе да 
тове свикне не подлеже обавези това; 

б) сва државна пољопривредна предузећа (до-
бра), изузев оних која су под управом месних и 
среских народних одбора, за онолики број свиња 
колико одреди Министар трговине и снабдевања 
ФНРЈ у споразуму са Министром пољопривреде 
ФНРЈ односно министри трговине и снабдевања на- ? 

ро,дних републи,ка у споразуму са министрима, пољо-
привреде народних република, према томе да ли је 
предузеће (добро) општедржавног или републикан-
ског значаја, без обзира на то да ли се налазе у ре- ' 
јонима на којима је одређен обавезан тов као и без 
обзира на количине кукуруза и свиња којима распо-
лажу; 

в) државна предузећа за откуп стоке за онолики 
број свиња колико одреде ми,нистри трговине и снаб-
девања народн,их република у споразуму са мини- . 
стрима пољопривреде народних република без обзи- ^ 
Ра да ли се налазе у рејонима на којима је одређен 
обавезан тов као и без обзира на количину кукуруза 
и свиња којима располажу. 

Сељачке р-адне задруге, које то желе, могу се 
обавезати на тов већег броја свиња него што одре- , 
ђује ова уредба без обзира да ли се налазе У рејо-
нима на којима је наређен обавезан тов као и без 

обзира на количину ку,куруза и свиња којима распо-
лажу. 

Члан 9 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, у спо-

ра,зуму са П,ривредним саветом Владе ФНРЈ, с обзи-
ром ,на жетвени принос и остале привредне прилике, 
а у циљу остварења постављеног плана, може про-
ширити обавезу товљења ,на млинове, кланице, као 
и н а државна индустриска предузећа кој а се баве 
производњом прехранбених артикала. У таквом слу-
чају Министар тр,говине и снабдевања ФНРЈ утвр-
диће број свиња које су та предузећа дужна да 
утове. 

Повластице земљорадника-товљача 

Члан 10 
Пољопри,вредна газдинства која су обавезна на 

товљење свиња но одредбама ове уредбе имају пра-
ва на следеће погодности: 

а) што ће им се приликом обавезне испоруке ку-
куруза по Уре,дби о откупу житарица урачунати у 
обавезну испоруку и оставити за тов свиња: 

450 кг за свиње тежи,не преко 160 кг живе мере 
400 кг за свиње тежине од 140—160 кг живе мере 
350 кг за -свиње тежине од 12,0—140 кг живе мере 
ЗОО кг за св,иње тежине од 100—120 кг живе мере; 
б) што ће им се давати првенство за набавку 

по 50 кг мекиња за сваку свињу стављену у тов по 
одређеним ценама; 

в) што ће се, прилико,м продаје слободних ви-
шкова кукуруза, оним товљачима који продају сло-
бодне вишкове кукуруза који су већи од њихових 
обавезних испорука, и који на тај начин стекну пра-
во на премију од 0,75 динара по 1 кг (тач. 5 под г) 
Наредбе Владе ФНРЈ о откупним ценама кукуруз,а У 
економс,кој 1947/48 години), та премија исплаћивати 
и за количине кукуруза које су ови товљачи утроши-
ли на тов свгња. 

Члан 11 
Овлашћена откупна предузећа; приликом закљу-

чивања уговора о тову и испоруци, свиња, могу уго-
ворити са товљачима и давање новчаних позајмица 
у износу до највише 2.000 динара. 

Чаан 12 
Количине ку,куруза које су одређене за тов сви-

ња по одредбама ове уредбе остављаће се пољопри-
вредним газдинствима на основу закљученог угово-
ра са овлашћеним предузећи,ма за откуп стоке и 
сточних производа док ће за правдање утрошка и 
дефинити,ван обрачун кукуруза служи-ти потврда о 
испорученим свињама. 

Пољопривредно газдинство које би утовило сви-
њу мање тежине од оне на коју се обавезало' ду-
жно је Да овлашћеном предузећу за откуп житарица 
преда разлику између остављених количина куку-
руза и количина стварно утрошених за тов свиња, 

Добровољни тов 

Члан 13 
Пољопривредна газдинства која ни,су обавезна 

на товљење свиња по одредбама ове уредбе, као и 
она, га,здинства која желе утовити већи број свиња од 
онога на који су обавезни, могу закључивао угово-
ре о тову свиња са овлашћени,м от,купним предузе-
ћима. Овакви товљачи могу товити свиње само из 
слободних вишкова кукуруза и то из оних који нису 
уговорени за испоруку. 
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Ближе одредбе о начину закључивања уговора о 
'добровољно м тову прописаће Министар трговине и 
снабдевања ФНРЈ. 

Обавезно закључивање уговора 

Члан 14 
Министри трговине и снабдевања ,народних репу-

блика одредиће предузећа која ће вршити откуп и 
преузимање уловљених свиња. 

' Ова предузећа и' сви товљачи обавезни су да ме-
ђусобно закључе писмене уговоре о товљењу к ис-
поруци утопљених свиња. 

Откупне цене свињама 

Члан 10 
Утовљеним зрелим свињама одређује се следећа 

основна цена: 
а) за I класу тежиле преко 145 кг динара 25; 
б) за II класу тежине од 131—145 кг динара 23; 
в) за III класу тежине од 115—130 кг динара 21; 

- г) за IV класу тежине од СО—114 кг динара 19. 
За утовљене, шкопљене ,нерастове одбијаће се до 

15% износа од горе наведени,х цена. 
Горње цене подразумевају се за 1 кг ш в е мере 

франко најближе сточно тржиште товљачу или по 
споразуму са откупним предузећем франко место 
товљача. 

Свака предата утовљене свиња мора имати нај-
мање 40% масноће у односу на тежину у закланом 
стању. 

Члан 16 
Мршавим свињама одређује се највиша цена од 

30 динара но 1 кг живе мере. 

Члан 17 
Цене утврђене овом уредбом могу се рачунати 

само за установљене тежине живе мере. Куповина 
„на комад, „од ока", „ђутуре" и слично забрањена је. 

Члан 18 
Поред основне цене товљачима ће се исплаћи-

в а н посебан, додатак (премија) и то: 
а) за свиње са 50—55% јасноћа 1.— ДВД ар . по 

1 кг живе мере; -
за свиње преко 55Џ масноће 1.50 дин, по 1 кг. 

живе пере; 
б) за утовљене свинг са најмање 50% масноће 

које се испоруче до марта 1918 године износ од 5% 
од одређене цене; 

в) за утовљене младе свиње у старости до Н ме-
сеци динара 1 по 1 кг жгссе мере. 

Ко коже п у н о ћ и сзињс и начи': п о д а ј е 
утовљени^ свиња 

Члан 19 
,,Мршаве свиње могу куповати: 

а) пољоприв,редна газдинства која тове свиње на 
основу одредаба, ов,е уредбе и то онај број за који 
су се по уговору обавезали да утове; 

б) државна пољопривредна предузећа (добра), 
државна предузећа за откуп стоке, сељачке радне 
задруге, млинови, кланице ,и државна предузећа за 
производњу прехранбених артикала, за потребе това 
илиприплода; ' 

в) социјалне установе, службе радничког снаб-
девања, мензе и сличне установе за своје потребе; 

г) сва остала лица која набављају светње ради 
това или приплода за потребе свог домаћинова . 

У случају' 'потребе Министар трговине и снабде-
вања ФНРЈ може прописиван посебне услове' или 
ограничења за куповину мршавих свиња. 

Члан 20 
- Министарства трговине и снабдевања народних 

република пе могу забранити куповину мршавих еви-
цу а па територ,ији своје народне републике откупним 
предузећима друге народне републике. 

Члан 21 
Товљачи који се нису обавезали на товљени сви-

ња могу утовљеним свињама слободно р а с п о л а г а о . 
Они товљачс? који су се уговором обавезали на 

тов (обавезни, и добровољни товљачи) могу оним сви-
њама које утове прекз уговорене обавезе слободно 
располагао , пошто буде обезбеђено извршење њи-
хових уговорних обавеза. 

Слободи") располагање обухвата и продају по 
слободним ценама. : 

Мере за осигурање обавезног тоза 

Члан. 22 
Министарства трговине и снабдевања народних 

република дужна су да сна,бдеју потребни,м количи-
нама кукуруза СБа државна пољопривредна предузе-
ћа (добра), државна предузећа за откуп стоке као и 
сељачке радне за,друге које су се обавезале на тег-
љење већег броја свиња него што одређује, ова Уред-
ба, а која немају ' одгсзарајућнх количина свога ку-
куруза. Ово исто важи и за снабдевања млинова, кла-
ница и државних предузела га производњу прехрзо-
бених артикала уколико и они буду обавезни на 
топљене свиње.. , 

Кукуруз намењен га тов свиња продаваће се по 
специјалис одређеним ценама. 

Члан 23 
Сви товљачи који су се обавезали ка товљење 

свиња према одредбама ове Уредбе, дужни: су оси-
гурати свиње стављене у тов код Државног осигура-
вају'": ег завода ФНРЈ. Ово осигурање вршиће се про-
тиву штете од угинућа и принудног клања. 

Осигурање ће се извршити према општим усло-
вима за осигурање свиња за тов до висине коју ће 
означити уговарач-товљач, а, уколико је примио по-
зајмицу, најгла^е у шпиљи примљене .позајмице. 

Члан 24 
1 Да бм се осигурало, оств-арење плана това и обез-

бедило правилно извршење закључених уговора1 са 
товљачима, овлашћена откупна предузећа су дужна 
да воде евиденцију и контролу товљења свиња и 
да у том ,циљу предузима ју све мере- које буду по-
требне ради отклањања евентуалних неправилности 
и ради осигурања благовремене и уредне испоруке 
утопљених свиња. 

Члан 25 
Да би се обезбедио плански развој свитњогојства 

постојећа државна и приватна товилишта не могу 
се рушити или оштећивани без претходног одобре-
ња министарства трговине и снабдевања народне р е -
публике. - , X ,, 1 

У циљу извршења задатака који се постављају Уг 
Бези ,плана това и плана откупа свиња, искористиће '' 
се- сва погодна слободна товилишта која буду потр^б- ' 
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ка-за тов и ради тога ће се обавезно узимати та то-
вилишта у закуп. 

Члан 26 
Свиње стављене у тов по одредбама ове уредбе 

као и одређене количине кукуруза остављене товља-
чима за тов не могу се ни у ком случају и ,ни од 
кога одузети У друг^ сврхе. 

Казнене одредбе 

Члан 27 
За прекршаје одредаба ове уредбе, уколико они 

к.е би претстављали дело по Закону о недо пуштеној 
трговини, недопуштено! шпекулацији и привредној 
саботажи, земљорадници-товљачи и службеници от-
купних предузећа казниће се новчано до 10.000 дина-
ра. Казне изриче срески извршни одбор места У ко-
ме је дело извршено. 

Службеници откупни,х предузећа као и други др-
жавни службеници који самовласно раскину закључе-
не уговоре или који својом кривицом омету изврше-
ње плана това и плана откупа свиња, казниће се за 
дисциплина^ преступ у смислу чл. 65 Закона о др-
жавним службеницима уколико њихова радња не би 
ттретстављала извршење каквог кривично,г дела. 

Завршне одредбе 

Члан 28 
Овлашћује се Министар трговине и снабдевања 

ФНРЈ да доноси ближе одредбе за извршење ове 
уредбе. 

Члан 29 
Ова уредба ступа нд снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југославије". 

4 августа 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р!. 

Министар трговине и снабдевања, 
др Заим Шарац, с. р. 

487. 
На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба "по питањима из народне 
привреде Влада ФНРЈ, на предлог Министра пољо-
привреде и шумарства ФНРЈ. доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОСНИВАЊУ ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПРО-
ИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКИХ ЦЕЛИВА И ЛЕКОВА 

МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАР-
СТВА ФНРЈ 

Члан 1 
У Министарству пољопривреде и шумарства 

ФНРЈ оснива се, као административно-оперативки 
руководилац предузећа за производњу ветеричар-
ских целива и лекова општедржавног значаја, Гене-
рална дирекција за производњу ветеринара,их це-
лива и лекова Министарства пољопривреде и шу-

марства ФНРЈ, скраћено: Генерална дирекција Вет-
серума. 

Седиште Генералне дирекције је у Београду. 

Члан 2 
Генерална дирекција Ветсерума има надлежност 

која је законима и уредбама дата административио-
оперативним руководиоцима државних привредних 
предузећа и преузима послове досадашње Дирекције 
завода за производњу ветеринарских целива и ле-
кова — Ветсерума. 

Члан 3 
На челу Генералне дирекције стоји, генерални ди-

ректор који непосредно управља свима пословима 
Ген-ералне дирекције. 

Члан 4 
Пословима производње у Генералној дирекцији 

руководи директор производње који је уједно и 
прв,и заменик генералног директора. 

Планским пословима руководи директор плана. 
Комерцијални,м пословима руководи комер;цијал-

ни директор. 

Члан 5 
Генерална дирекција има секретариЈат коме је 

на челу секретар. Секретар управља општим и ад-
министративним пословима Генер.алне дирекције. 

Члан 6 
Генералног директора и остале директоре по-

ставља Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ 
уз сагласност Претседник Владе ФНРЈ. 

Члан 7 
Генерални директор са директором ћроизводње, 

директором плана, комерцијалним директором и се-
кретаром чине коле,гијум д,ирекције. Колеги ју мом 
руководи генерални директор. 

Колегијум је -саветодавни орган генералног ди-
ректора који ол сазива по свима важнијим посло-
вима и начелним питањима оперативног руковође-
ња, као што је израда план,а, организација преду-
зећа, реконструкције, рационализације, нацрти прав-
них прописа и слично. 

Члан 8 
Генерална дирекција води књиговодство и адми-

нистрацију по начелима која важе за државна при-
вредна; предузећа. 

Члан 9 
Генерална дирекција покриваће своје расходе 

приходима добивеним од доприноса који ће упла-
ћивати предузећа која се налазе под њеним админи-
стративно-оперативним руководство^. 

Члан 10 
Бли,же прописе о организацији и пословању Ге-

нералне дирекције и о овлашћењу генералног ди-
ректора и осталих директора, као и прописе -о ад-
министрацији, прописује правилником Министар по-
љопривреде и шумарства ФНРЈ. 

Бро-ј 66 — Страна 851 
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Члан 11 
Ова уредба сту,па на снагу даном објављиван^ У 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

4 августа 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосии Броз-Ти'то, с. р, 

Министар пољопривреде и шумарства, 
др Васо ,Чубриловић, с. р. 

488. 
На основу чл, 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде и чл. 54 ,ст. 1 Закона о установљен^ права 
на пензију и о пензионисању државних службеника 
Влада ФНРЈ, на предлог Министра рада ФН,РЈ, до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПОЗИВАЊУ У СЛУЖБУ 

ДРЖАВНИХ ПЕНЗИОНЕРА И О РЕГУЛИСАЊУ 
ЊИХОВИХ ПЕНЗИЈА 

Члан 1 
-После чл. 2 додаје се н,ов члан 3 КОЈИ гласи: 
,,У изузетним случајевима могу се при,мити на 

рад пензионери — стручњаци као хонорарни слу-
жбеници, уколико за обављање специјалних радова 
нема стручњака или нема довољно стручних слу-
ж б е н и ^ у организационој јединици (на пр. настав-
ници, лекари, инжињери, књиговође). 

Пензионери — стручњаци могу се узимати на 
рад као хонорарни службеници само за извршење 
одређених послова (као нд пр. за наставнике на те-
чајевима, за израду биланса итд.) и ако се поводом 
позива да се врате у државну службу према чл. 1 
ове уредбе утврди да због старости или изнемогло-
сти -не могу дати пуну радну обавезу. 

Оваква хонорарна служба не утиче на смањење 
пензије у смислу чл. 36 ст. 4 ,и чл. ЗВ Закона о уста-
новљен^ права на пензију и о пензионисању држава 
ни,х службеника, ,а престаје по и,звршеном послу. 

Пријем у хонорарну службу и одређивање ви-
сине хонорара вршиће се уз сагласност Министра 
рада ФНРЈ односно министра рада народне репу-
блике, према томе да ли је запослење у савезној 
или републиканској установи односно предузећу са-
везног ил,и републиклнског значаја". 

Члан 2 
Чланови З, 4, 5 и 6 постају чланови А, 5, 6 и 7. 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиванка у 

-„'Службеном листу Федерзтивне Народне Републ,ике 
'Југо славије". 

4 августа 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославае 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Министар рада, 
Вицко Крстуловић, с, р. 

489. 
Иа основу чл. 80 став 2 Устава ФНРЈ у вези чл. 

7 и 10 Основно^ закона о буџету Влада ФНРЈ, на 
предлог М,инистра финансија ФНРЈ, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИСПЛАТИ МЕСЕЧНИХ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕ-
РИМА БИВШЕГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА РАЗРЕДНИХ 
ПОШТАРА И ПОСЛОВАЧА И ПРОВИЗИОНИСТИ-

МА КОЈИ СУ ИЗ ТОГ ФОНДА ПРИМАЛИ 
ПОМОЋИ („ПРОВИЗИЈЕ") 

1) Министар пошта ФНРЈ извршиће ревизију 
пензија пензионера бившег Пензионог фонда раз-
редних поштара и пословача и помоћи („провиз,ије") 
које су пензионери примали из тог фонда сходно 
прописима Наредбе о ревизији рента и пензија код 
установа социјалног осигурања бр. 10180 од 25 но-
вембра 1946 године. 

2) По извршеној ревизији пенз,ија, у смислу 
тач. 1 овог решења, иоплаћиваће се: 

а) личним пензионер има бившег Пензионог фон-
да разредних поштара и пословача редовн,а месечна 
помоћ у износу од 1.200.—- динара за изнемо-глост, 
а у износу од 1.400.— динара з а старост; 

б) породичним пензионерима бившег Пензионог 
фонда разредних поштара и пословача редовна ме-
сечна помоћ з а једно,г члана 800.— динара, за два 
члана 1.100.— динара, а за три или више чланова 
1.400— динара; 

в) провизиоиистима који су примали личне помо-
ћи („провизије") из бившег Пензионог фонда раз-
редних поштара и пословача редовна месечна помоћ 
у износу од 1.000.7— динара; 

г) провизионистима који су примали породичне 
помоћи („провизије") из бившег Пензионог фонда 
разредних поштара и пословача редовна месечна 
помоћ у износу од 750.— динара. 

3) Редовне месечне помоћи из тач. 2) овога ре-
шења иоплаћиваће се п,од условом да корисници 
немају прихода већих од 1.000.— динара месечно и 
да у,,времену вршења службе уговорног ,поштара,-
пословача или п-ровизиониста нису ту службу обав-
љали само као споредно занимање уз н е ^ друго 
занимање (кафеџија, трговац и сл.) које им је било 
главно. 

4) За ,издатке по овом решењу у трећем и че-
твртом тромесечју текуће буџетске године, издеј-
ствоваће се надлежно решење на терет Резервног 
фонда Владе ФНРЈ, док ће се у н,аредним годинама 
предвиђати потребни кредити у предрачуну Мини-
старства пошта ФНРЈ. 

5) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије" . 

Бр, 17109 
5 августа 1947 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
-ј(И Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с, р, 
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490. 
На основу чл. 11 Уредбе о трошковима државних 

предузећа која се баве извозом и увозом и чл. 7 
Уредбе о Фонду руководство и Централном 'фонду 
државних предузећа која се баве извозом и увозом 
Министар спољне трговине ФНРЈ, у сагласности са 
Претседником Привредног савета Владе ФНРЈ, до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ и ДОПУНИ ЧЛАНА 10 УПУТСТВА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О ТРОШКОВИМА ДРЖАВ-
НИХ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ БАВЕ ИЗВОЗОМ И 
УВОЗОМ И УРЕДБЕ О ФОНДУ РУКОВОДСТВА И 
ЦЕНТРАЛНОМ ФОНДУ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

КОЈА СЕ БАВЕ ИЗВОЗОМ И УВОЗОМ 

I. — Члан 10 Упутства за извршење Уредбе о 
трошковима државних предузећа која се баве изво-
зом и увозом и Уредбе о Фонду руководства и Цен-
тралном фонду државних предузећа која се баве 
извозом и увозом, мења се и гласи: 

„За сва предузећа за која важи Уредба о тро-
шковима државних предузећа која се баве извозом 
и увозом маржа се зарачунава на набавну цену. На-
бавна пена извезене односно увезене робе у смислу 
Уредбе о трошковима државних предузећа која се 
баве извозом и увозом, а која служи за израчуна-
вање марже, састоји се из фактурног износа дома-
.ћег или страног добављача, царина са порезом на 
промет производа и осталих дажбина, транспортних 
трошкова и трошкова осигурања транспорта, шие-
дитерских манипулативних трошкова, трошкова акре-
дитива и дознака, доприноса Министарству спољне 
трговине за извозна и увозна одобрења и осталих 
редовних наба.вних трошкова". 

П, — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Нтродне 
Републике Југославије" 

Бр. 40777 
1 ав-густа 1947 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 
Мелентије Поповић, с, р. 

Сагласан, 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

0 Д Л И К 0 В \ Н А 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Претседник Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
. да. се за нарочите заслуге за народ и показане 

заслуге у раду на обнови и изградњи наше земље 
одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Ненади-ћ Ристо Владо. 

ОРДЕНОМ РАДА I РЕДА: 
II Ужичка ударна бригада и III Тузланска удар-

на бригада. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Радованивић Дмитар, Миловановић Јово, Мра-

кић Јован, Грбић Душан, Мемедовић Добросав и 
Дубајић Милица. 

ОРДЕНОМ РАДА II РЕДА: 
Бурић Хасан. 

ОРДЕНОМ РАДА III РЕДА: 
омладинци из II грчке бригаде „Елзе": Костас 

Кристифоридис, Сармакопулас Јзнјис, Фигуракис 
Тарзан Корајаргис Петрове, Спартијатис Леонидас, 
Порамихаљис Ираклис, Ренђас Апостолус, Стефа-
њидис Георгијас, Ксерксис Јанис и Паљитидис Јањос. 

ОРДЕНОМ РАДА III РЕДА: 
Форст Саткп, Јовковски Јовко, Ћовић Мијо, Пра-

нингер Радослав, Малић Јово, Боројевић Јово, Неу-
вела Будимир, Веглае Михеле, Хриган Јосип, Кари-
н а Мирко, Готап Драгутин, Жугер Фрањо, Спасоје-
вић Душан, Мујбеговић Вера, Каменар Борис, Пут-
ник Миладин, Живковић Јован, Демах Скендер, Ву-
ковић Александар, Лончар Мирко, Станимировић Бра-
нислав Ђурић Милисав, Ћирић Фазлија, Пантелић' 
Љубин,ко, Грујић Војислав, Божић Светислав, Вуко-
вић Тома, Совиљ Милна, Грбић Бранислав, Андре-
јевић Душан и Томић Драгомир 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Цукић Илија, Јеремић Саво, Банђур Љубо, Та-

бучић Смаил, Чулић Урош, Бојанић Богдан, Светли-
ца Јово, Милетић Драгица, Радић Славко, Живано-
вић Бука, Лекић Гојко, Ђаковић Јоза, Латиновић1 

Тоде, Вучетић Милан, Инђић Милан, Лукић Јелена, 
Билбија Јокица, Смаиловић Вехид, Мештеровић Фра-
њо, Видусин Иван, Варга Шандор, Шкрњуг Стјепан, 
Сојчић Антон, Јукопила Јован, Брекић Јово, Вене-
рина Андрија, Рајковић Љубица, Бјелановић Рајко, 
Тепшић Никола, Његовна Смиља, Стублић Јозо, По- -
савец Перо, Шаип Владо, Бешлић Војислав, Шуми-
ца Бранислав, Спасић Будимир, Лулић Ференц, Хр-

-њез Сладо, Ђукановић Илија, Васиљевић Бранко, Јо-
вановић Живомир, Крчевинац Душан, Ковачевић Ве-
љо, Стојановић Воја, Радосављевић Ђорђе, Фаашић 
Александар, Станојевић Јеремија, Стевановић М - тан, 
Ковачевић Синиша, Глигоров Спасо, Кеошевски Јон-
че, Текст Сулејман, Владимиров Сених, Шабец Ан-
тон, Шлибар Драгица, Реберник Бранета, Жибрет 
Роберт, Компаре Иван, Грегорчић Владимир, Реп 
Јоже, Хафнер Рајко, Мрачевић Владо, Срзентић Бо-
шко, Радовић Јово и Лаковић Десант:ч 

Бр. 641 
2 децембра 1946 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М, Перуничић, с, р. др И, Рибар, с, р, 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федератнвне Народне 
Републике Југосл^шје 

на основу члана 2 става 2 Закона о орденима и 
медаљама одобрава Наредбу Штаба VI југаслоленске 
армије^ бр. 727 од 7 октобра 1946 подине 

којом се за показану храбоост у току народно-
ослободилачке борбе одликују 
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ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРО-СТ: 

капетан Милићевић Лазе Никола; 
поручници: Мељић Саве Душан, Радојчић Васи-

лије Спасоје, Ступар Николе Ђуро и Шкрбић Ни-
коле Раде; 

командири чете: Чулић Давида Милорад и Пе-
ћанац Стева.на Бранко; 

потпоручници: Цветковић Јелисије Милан, Лати-
новић Мти а,на Витомир и Савић Саве Ранко; 

заставници: Бећановић Милана Ђор-ђе, Гвоздено-
вић Ђуре Душан, Кондић Марка Душан и Неимар о-
вић Мике Ристо; 

вод. официр Антонић Митра Перо; 
реф. сан. Малић Ђурђа Рајко; 
интендант Мрђа Вида Драго; 
пом. шефа Поповић Милана Петар; 
ст. водници: Буцало Симе Гојко, Солдат Пере 

Саво, Зељић Миле Лазар и Кондић Раде Мићо; 
водник Ђерић Митра Милош; 
интендант Вујадиновић Ивана Никола. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
по тп ор учи ик Мујић Мустафе Ибрахим. 

Бр. 19 

17 ја,нуара 1947 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др И, Рибар, с, р, 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Претседник Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и јединства наших народа и на= 
рочите заслуге за народ стечене у току народносло-
бодилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
потпуковник Сарделић Р. Мирко; 
мајор Рудолф Ф. Јанхуба. 

'ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
мајор 3мајић И, Јосип. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Баришић Ј. Маријан, Јаворски Л. Ми-

хајло, Нов осе л В. Ђорђе, Пирквић Ј. Франц и Зец 
В. Ранко; 

капетани: Божовић Ђ, Гојко, Зафировски-Саве-
лић П. Љиљана, Смиљанић Н. Никола и Спахић П. 
Грујо; 

поручник Мандић П. Никола; 
Јовановић С. Душа,н, Кол инић Ј. Јосип и Кос И. 

Франц; 
капетан Габричевић Н. Бранимир. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпуковник Сарделић Р. Мирко; 
мајори: Јавором Л. Михајло, Рудолф Ф. Јан ку-

ба и Зец В. Ранк,о; 
капетан Бранков И. Лаза. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори Баришић Ј Маријан, Јаворски Л, Михаја 

ло, Новосел В. Ђорђе, Пирковић Ј Франц и Зец В. 
Ранко; 

капетани: Божовић Ђ. Гојко, Бранков М. Лаза, 
Горски Д, Феликс и Смиљанић Н Никола; 

потпоручници: Демајо М. Александар и ГлухчиК 
И, Вицо. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетан. Галџић А Војислав; 
потп ор учинци: Демајо М. Александар и Глухчић 

И. Вицо; 
заставник Стефановић Т. Драгослав; 
мл. водник Бисерко С. Ђуро, 

Бр. 647 
1 децембра 1946 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

ЈИ. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с, р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Претседника Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за умешност у командовању, показану 

храброст и нарочите заслуге за народ стечене У 
току народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА:' 
потпуковннк Продановић П. Никола; 
мајори: Цетински М, Андреј, Чекић М Раде, 

Ћургуз Б. Драгутин, Дамјановић С. Милан, Ђапић 
А. Васо, Ђур?шевић С Никола, Гавриловић И, Влај-
ко, Јешић П. Милан, Конвалинка К, Сава, Лончар 
П. Богдан, Мр тан X. Омер, Његован М. Милан, Се ' 
сартић М. Витомир и Трнинић О, Душан; 

капетани: Анчић С. Милан, Човић Д Божо. Да-
бовић К, Саво, Дрљевић Р, Милован,, Ђаковић М. 
Никола, Ивковић Л, Милован, Јаић Ф. Игњатије, 
Кнежевић О, Бранко, Копривица М, Момир, Косов-
ски Т. Станислав, Мацут Н. Павао, Мирјачић В, 
Вељко, Перковић Р. Саво, Плећаш К. Стево, Родић1 

Н. Миле Симић Ц. Ђорђе, Суботић В. Стојан, Ву-
ченовић П. Ђуро, Вучинић П. Вуксан, Вукелић П. 
Бранко и Зоговић Ђ Здравко; 

поручници: Ћук Д. Владо и Ракић Д. Јездимир; 
потпоручници: Бандић Д, Никола и Карановић 

Р, Давид; 
Маљковић М, Милош. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Черне И. Звоне и Матић П, Драган; 
капетани: Вук оровић К. Илија' и Шећеш К. 

Стево; 
поручници: Аћимовић М, Милан и Апулче С, 

Наум; 
потпоручник Бјељац С. Драган; 
заставници: Партало Т. Ђуро и Петровић Р, 

Драгољуб. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ. 
Буквић Д. Душан, Маљковић М. Милош т Гу-

довић Л, Божо. 
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ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Медвешек Ф. Јо.сип и Новак И. 

Стјепан; 
заставници: Крњајић Т. Стево, Лончар Ђ, Дра-

гутин Нов осе л Ф. Иван, Саболић М. Мато, Станко-
вић Д, Тодор и Штрбац Гојко; 

ст. водници: Грабунџија П. Перо, Хрушка И. 
'Јосип, Јечменица С, Милан; Пењан С. Стјепан, Ди-
мовски И, Тодор и Шлехта Д. Винко; 

мл. водник БОЖИЧР.НИИ-Р, Радован; 
Ар анчић Е. Исмет, Буквић Д. Душан, Гостовић 

Р, Гојко, Шимшић Д. Цвјетко и Оровић Н. Василије. 
Бр. 650 

10 децембра 1946 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р, др И. Рибар, с. Р-

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

на основу члана 2 става .2 Закона о орденима 
и медаљама одобрав-а Наредбу Штаба I армије бр. 
104 ОД 2,6 маја 1945 године - м 

којом се за осведочену храброст у току народ-
ноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Миљковић М. Светолик, Полић А. Мзрко, Мајкић 

М. Лазар и Бешић Радослав. , , 

у : МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: ' ! 1 

Полак Ф. Векослав, Жарковић Р. Христина, Ђор-
ђев-ић'С, до Божидар, Радовановић' Вј Обрад, Ђор-
ђевић Л, Михајло, Обреновић Ј. Петар, Михајловић 
Д, Миодраг, Банковић Ж. Војислав, Јелић С. Нико-
ла, Јовановић С. Радивоје, Албин П. Јосип, Ранко-
вић Б. Милорад, Бошковић Љ . Михајло, Давидовић 
М. Илија, Белић Б. Благоје, Цинкић Е, Милутин, 
Илић Миодраг. Николић Велибор, Беговић Д. Воји-
слав, Бабић В. Мирко, Бубало М. Сима, Бубало1 М. 
Мила, Миленковић М. Мирко, Степановић М / Жи-
ворад, Младеновић X. Радомир, Степаревић Д, Ди-
митрије, Обрић И. Ђура, Р а д о в а н о в ^ Ж. Каменча, 
Недељковић Д, Божидар, Обрадовић А. Душан, 'Ран-
ковић Ж. Момчило, Тимотијевић М. Радомир, Радо-
вановић М, Јован, Иконић А. Ацко, Павловић Р. 
Драгиша, Богдановић А. Војин, Ћирић М. Данило, 
Антић М. Драгослав, Стејић Владислав, Бадићевић 
В. Марин, Здравковић М. Вукашин, Балановић Ђ. 
Петар, Савић С. Борисав, Томић С, Ранко. Кецман 
О. Сретен, Марјановић А. Ранко, Стојановић Ђ. Кр-
стивоје, Кохнић Сабит, Стојковић 3. Данило, Вели-
мировић М. Михајло, Петровић В. Драгољуб, Мар-
ковић Р. Добривоје. Анђелковић В. Славко, Марко-
вић М, Драгољуб, Живковић Ј. Петао, Видојковић1 

Д. Сретен, Ђурић Л. Станко, Мирић Д. Урош, Спа-
совић Ј. Петар, Богдановић X. Драгић. Николић Ј. 
Петар, Павловић М. Петар, Јанковић М, Мил ор на, 
Савић Ж. Христивоје, Цепељар А. Илија, Илић В. 
Витомир, Начић В. Видан, Драгуловић Д. Алексан-
дар, Живковић М, Стеван, Жива диковић А. Брани-
слав, Виденовић Н. Чедомир, Павловић В. Мирко, 
Петронијевић Д, Милојко, Јовић В. Стојан, Јовано-
вић В. Радомир, Рађеновић Ј. Ђура, Живадиновић 
Т, Аврам, Стокановић Ч. Аврам, Добрић Ј. Ђура, 
Марковић С. Жћрко, Стојадиновић И. Трајко, Ми-
ленковић О. Марко, Туфеџић Т. Димитрије, Јовић 
Н, Бранко, Ристић В. Миодраг, Стаменковић Р. Ми-
ладин, Ђокић Д. Милорад, Марковић Б. Илија, Ан,-
тић В. Ненад, Димитријевић Д. Божидар, Гвоздено-

вић А. Милисав, Лукић С. Светолик, Ђурић А, Љу-
бодраг и Брујић Димитрије. 

Бр. 661 
15 децембра 1946 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И, Рибар, с, р,. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федер ативне Народне 

Републике Југослвије 
,на основу члана 2 става 2 Закона о ордени,ма ЈИ 

медаљама одобрава Наредбу Штаба VI јутословенеке 
армије бр, 733 од 7 октобра 1946 године 

којом се з-е показану храброст у току народно-
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
борац Ђокић Маринка Тодор; 
капетан Шобот Илије Милан; 
заставник Мијић Пере Коста; 
рефере,нт Карановић Дамјана Јовица; 
борци: Рађеновић Стевана Милош и Шукало То-

дора Радојка; 
поручник Амиџић Јове Петко; 
ст. водник Митровић Стојана Станко. 

Бр. 17 
17 јануара 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник., 

М. Перуничић, с. р. ^ ^ ^ ^ ^ "др И, Рибар, с. р, 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ , 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 31 од 15 јула 1947 ,године објављује: 

Указ о проглашењу установа републици,ског 
значаја; ' ' ' ' 

Указ о сазиву1 окружне скупштине д е л е г и р а н а 
одборника за, избор судиског особља Окружног 
-суда у Ваљеву; 

Правилник за извршење Закона о пензионим ању 
и о установљен^ п,рава ка; пен,зију, и помоћ службе-
ника бивших аминистративно-лолитичких самоуправ-
џих је,диница на подручју Народне' Републике Ср-
бије; 

Упутство Министра финансија о исплати акон-
ције пензија; 

Наредба Министра рада о предузећима која СУ 
обавезна да поставе творничке хигијееичаре. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 13 од 1 јула 1947 године објављује: 

Уредбу о уки,дању Уредбе о оснивању и надле-
жности Геодетске у,праве Народне Републике Црне 
Горе; 

Уредбу о организацији шумарства у Народној 
Републици Црној Гори; 

Уредбу о заштити шум,а од пожара на терито-
рији Народне Републике Црне Горе; 

Правилник о ценама за лечење, оправке, вађење 
и израду зуба у зубним одељењима среских здрав-
ствених станица; 

Правилник о организа-цији, раду и реду у интер-
натима стручних пољопривредних 'школа у Народној 
Републици Црној Гори; 



Страна 856 — Б,рој 66 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, 8 ,август 1947, 

Упутство за исплату аконтације пензија пензио-
нисаним службеницима, породицама умрлих службе-
ника и пензионера Народне Републике Црне Горе; 

Упутство за извршење Уредбе о банковним ра-
чунима државних привредних предузећа локалног 
значаја Наводне Републике Црне Горе; 

Решење Владе Народне Републике Црне Горе 
бр. 2028 о овлашћењу Земаљског уреда з а Цене о 
одређивању јединствених цена. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 31 од 14 јула 1947 године 
објављује: 

Закон о петогодишњем плану развитка народне 
привреде Народне Републике Босне и Херцеговине 
у годинама 1947—1051; 

Уредбу о управама за откуп пољопривредних 
производа прет среским извршним одборима; 

Правилник о облику, величини и садржини 
штамбиља, печата и жигова за народне одборе. 

У броју 32 од 16 јула 1947 године објављује: 
Указ о оснивању Министарства локалног саобра-

ћаја; 
Обавезно тумачење става 2 члана 5 Закона о пла-

ћању болничких трошкова; 
Уредбу о Пољопривредном заводу у Бања Луци'; 
Уредбу о укидању Огледне пољопривредне ста-

нице за јужне културе Струге-Домановићи код Ча-
пљине; 

Уредбу о допуни Уредбе о издавању дрвета и 
камена из државних шума на терет државе; 

Упутство о обрасцима изборног материјала за 
спровођење избора одборника за народне одборе. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Репу-

блике Хрватске, у броју 66 од 22 јула 1947 године об-
јављују: 

Уредбу о планској расподели и н д у с т р и ј е робе; 
Наредбу о укидању трошаринскгах станица на 

подручју Народне Републике Хрватске. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

р,урални лист Народне Републике Словеније" у 
броју 28 од 12 јула 1947 године објављује: 

Указ о закључењу I редовног заседања Народне 
скупштине Народне Републике Словеније; 

Одлуку о укидању Школе за женско домаће за-
натство у Љубљани и Женске занатске школе при 
Др,жавној средњој школи у Љубљани; 

Правилник о полагању адвокатоког испита; 
Одлуку о сазивању оснивачке скупштине Адво-

катске коморе у Љубљани. 

У броју 29 од 19 јула 1947 године објављ,ује: 
Наредбу о обавезном заштитном цепљењу ко-

коши против кокошије куге у крајевима где се та бо-
лест утврди; 

Одлуку о планском С Д А Ж Е ^ У про ИЗБО дних тро-
шкова за друго полугође 1947 године у рударским и 
инду стр неким предузећима републиканског значаја; 

Наредбу о издавању дозвола за рад иностраним 
радницима и намештешгцима. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

474. Указ о проглашењу предузећа општедр-
жавног значаја — 825 

,475. Уредба о изме-ни Уредбе о Дипломатом ' 
школи, — 825 

476. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
порезу на промет производа — — 825 

477. Основна Уредба о хидрометеоролошкој 
струци 826 

478. Основна уредба о пољопривредној струци 829 
479. Основна уредба о шумарској струци — 833 
480. Основна уредба о индустриско-техничкој 

струци — 836 
481. Уредба о техни,чкој струци електровеза 840 
482. Основна уредба о економско-комерцијал-

ној струци — — 843 
483. Уредба о пореским ослобођењима у вези 

са из-градњом Омладинске пруге Ник-
шић—Титоград 847 

484. Уредба о превозу поштанских пошиљака 
моторним возилима у међумесном сао-
браћају — — 847 

485. Уредба о укидању Генералне дирекције 
савезне електропривреде Министарства ин-
дустрије ФНРЈ — 848 

486. Уредба о товљењу, ценама и промету сви-
ња у економској 1947/48 години — — — 848 

487. Уредба о оснивању Генералне дирекције 
за производњу ветеринарских целива из 
леков,а Министарства пољопривреде ,и шу-
марства ФНРЈ — 851 

488. Уредба о допуни Уредбе о позивању у 
службу државних пензионера и о регули-
сању њихових пензија — — 852 

489. Решење о исплати месечних помоћи пен-
зионерима бившег Пензионог фонда раз-
редних поштара и пословна и провизио-
нистима којен? су из тог фонда примали по-
моћи („провизије") — 852 

490. Решење о измени и допуни члана 10 
Упутства за извршење Уредбе о трошко-
вима државних предузећа која се баве из-
возом м увозом и Уредбе о Фонду руко-
водств,а и Централном фонду државних 
предузећа која се баве извозом и увозом 853 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд Бранкова 20.. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

ског штампарског предузећа, Београд 


