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О Д Л У К А 
О РАЗРЕШЕЊУ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ФНРЈ И ЊЕГО-

ВОГ ЗАМЕНИКА И О ИМЕНОВАЊУ ЈАВНОГ 
ТУЖИОЦА ФНРЈ 

На ослову чл. 6 тач. 4 Закона о Презддијуму На-
ведне ек општине ФНРЈ, е по укаваиој потреби, Пре-
^НДИЈУМ Народне с к ул ш ТУШ е Федеративне Народие Ре-
вублике Југосла-вије одлучује: 

I 

Др Јосип Хол цевиќ, разредува се дужности Јав-
цог тужиоца ФН,РЈ и ставља на расположение Прези-
дијуму Народи е скунштине ФНРЈ; 

Јосиф Меловиќ, разрешат а се дужности заменика 
Левиот тужиопа ФНРЈ и ставља на расположение Пре-
видијуму Народна окулштине ФНРЈ. 

II 

Именује се: 
За Јавног тужиоца ФНРЈ Бранко Јевремовиќ, по-

уоќиик Министре.—Прети: единка Савета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

; Бр. 947 
81 јуна 1951 година 

Београд 

Президијум Народне скупштина 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничиќ, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 
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О Д Л У К А 

о РАЗРЕШЕНА ПРЕТХОДНИК А ВРХОВНОГ СУДА 
ФНРЈ И СУДИЈА ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ И О КМЕ-
ТОВА Њ У ПРЕТСЕДНИКА ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ И 

СУДИЈА ВРХОВНОГ СУДА ФНРЈ 

С обзиром на указану потребу да Врховни суд 
ФНРЈ добиј е пун и број судија и да а е т о в с ас тас за-
јков ољ и захтеве који се постављају највишем органу 
Цравосуђв Федеративне Народи е Реиублике Југосла-
вије, Превид пјум Народи е скупштина ФНРЈ на осиову 

чл. 6 тач. 4 Закона о Президпјуму Народне ску,пштичв 
ФНРЈ доноси следсћу одлуку: 

1 
Витомир Петровић, претседнпк Врхо-виог суда 

ФНРЈ, разрешува се дужности претседнпка Врхогнос 
суда; 

др Маријан Деренчин, Милован Крпиќ и др Иван 
Гргић, судија Врховнос суда ФНРЈ разрешат а ју се 
дужности судија Врховног суда, с тим да буду став-
љени у јпензију. 

Александар Тодоровиќ, судија Врховног суда 
ФНРЈ разрешава се дужности судије Врховниот суда и 
ставља на расположение Президијуму Народине скуп-
ш ш е Народие Ренублике Србије. 

Петар Пирузе, судија Врховног суда ФНРЈ, разре-
ш а т се дужносш захо што је етављен под кривичку 
истрагу. 

Име.нују се: 
За. Претсе динка Врховног суда ФНРЈ: 
др Јосип Хрнчевиќ, досаденион Јавни тужнл,ац 

ФНРЈ; 
За судије Врховног суда ФНРЈ: 
Витомир Петровић, досаденион претседник Врхов-

н а суда ФНРЈ, 
Ми.хаило Ђорђевић, бивши претседник Врхов; ог 

суда Народи е Републике Србије, 
Димче Ацев Јанески, досадашљи судија Врховног 

суда Народите Републике Македсније, 
др Владимир К а л е м а р , досадашњи помоќни к Мо-

нистра правосуђа Владе ФНРЈ, 
др Лудвиг Труден, досадашњи арбитар Савезне 

држевме ар-битреже, 
Неделка Радосављевић, правник, други секретар 

Савеза борина Народноослободилачког рата, 
Јосиф Маловиќ, досадашњи заменик Јавноѓ ту-

жи она ФНРЈ, 
др Дражен Сесардиќ, начелни^ Одељења Савета 

за за,конодавство и изградљу народи е власти Вла,де 
ФНРЈ, 

др Фе,дер Базала, наче л н,ик Организации оезо-прсвчог 
одељеља Претседништва Владе ФНРЈ. 

Бр. 948 
21 јупа 1951 голине 

Београ,д 

Президиум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничиќ, с. р. 

П ре те е дни к, 
др ИЕЗН Рибар, с. р. 
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На ослоау чл 4 и 7 Уредбе о иросветио-научној . 
сIруци („Службени лист ФНРЈ", бр. 68/47), у сагла-
сности са Претседником Савета за законодавство и 
изградњу народов власти Владе ФНРЈ, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

о ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТНАВА И КУРСЕВИМА ЗА СЛУЖБЕНИК ПРОСВЕТ-

НО-НАУЧНЕ СТРУКЕ 

I. ПРИПРАВНИЧКА СЛУЖБА 

Члан 1 
У Јфосветпо-научној струци приправничка слу-

жба иостоји за звања: васпитача, учителка, стручног 
учитеља, наставник, професора средње школе, лабо-
ранта и препаратора. 

Приправничка служба за звања из претходног става 
1раје од осамнаест месеци до две голине. 

План 2 
Приправници за звања: васпитача, учителка, струч-

ног учителка, наставник и професора средње школе 
врше приправничку службу на пословима васпитавања 
и образовани деде и ученика, и то: 

а) за звање ваепитача — у установама прет-
школског васпитавања; 

б) за зрање учителка — у ооновним шкошама И 
нижим разредима о с м о г о д и ш н о школа, изузетно У, 
виш им разредима осмогодишњих школа и у стручни^ 
школама (нижим); 

в) за звање стручног учитеља — у вишим ра-
зредима осмогодишњих школа, у гимназијама и у 
стручнине школама; и 

г) за з^ањг професора средње школе — у гим-
назијама, у вишкм уазрсдима осмогодишњих школа 
и у стручним школама. 

Под стручним школама из претходног става подра-
зумевају се еве врсте нижих и средњих стручних и 
уметничких школа, учитељске школе и школе за васпи-
\аче. 

Члан 3 
Приправници за звања: лаборанта и препаратора 

врше нриправничку службу у одељењима, кабинетима, 
радионицама и лабораторијама факултета, високих 
школа и научних Јстапова, и то: 

а) за звање лаборанта - на стручним лабо-
рантским по сл о вима, на при-према њу материјала за 
вежбе и опите и на техннчким радовима и пословима 
у вези са истраживањем, а по упутствима и под 
стручним надзором; и 

б) за звање препаратора - на стручним пре-
параторским нословима у вези са препарирањем жи-
вотине, биља итд. 

Под високим школама из претходно^ става подра-
Зумевају се и уметг.ичке акздемије. 

Члан 4 
1оком приправничке службе приправник се оспо-

собљава за послове будућег звања. Зато приправник 
врши приправничку службу исклучиво у школама 
односно у установама и на пословима предвиђеним 
за то звање чл. 2 и 3 овог правилника. 

У том циљу приправник за звање стручног учи-
теља, наставника и професора средње школе пове. 
рава се настава из предмета његове уже специјално-
сти, тј. из п-редмета који је као главни студирав у 
Школи о ч н о т о на факултету. 

Члан 5 
У приправничку службу за одредено звање из 

просветно-научие струке рачуна се и време проведено 
у лриправничкој служби неког другог звања те стру-
ке, с тим да је за полагање стручног испита при-
правник дужан да проведе одредено време у при-
правничкој служби звања за које полаже тај испит. 
Ово време одређује старешина надле: Ѕ и за пост ап-
с е њ е и оно не може бити краће од шест месеци. 

Џ. СТРУЧНИ ИСПИТ 

Члан 6 
Приправник стиче право на полагање стручиог 

испита по истеку осамнаесг месеци приправиичќе 
службе. 

По истеку две године при,цравничке службе при-
правник је дужан да се пријави за испит у првом 
и опит нем року. 

Члан 7 
Приправник се пријављује за полагање струи нос 

испита три месеца пре рока у коме жели полагате 
испит, и то старешини установа у којој врши нрн-
правничку службу. 

Када старешина прими пријаву и утврди да при-
правник испуњава еве услова за полагање стручног 
испита, дужан је да ту пријаву достави најдаље у, 
року од пет дана испитно) комисији пред којом ће 
приправник полагати стручни испит. Са пријавом 
ставља и податке о школским квалификацијана и го-
динана службе при прави ика, као и оцену о његовом 
раду за последњу годину. 

Члан 8 
Распоред полагања стручни^ испита одр-еђуЈе 

испитна комисија према приликама, односно по реду 
примљених пријава. 

Позив за п о а ѓ а њ е испита комисија доставља при-
правник преко у стаќо ве у којој врши принравни шу 
службу. 

У оправданим случајевима приправник може тра-
жити, одлагање испита. О одлагању испита одлучујб 
старешина установе у којој приправник врши приправ-
ничку слуиобу и, у случају усвајања мопбе, о6Ј 'е-
штава испитну комисију о одлагању испита. 

Члан 9 
1) За звања: васнитача, учитеља и стручног учи-

тели, стручни испит састоји се из: 
а) пи)сменог рада који кандидат ради пред ЈКпит-

но м комисијом или код куће; 
б) практичар предавања (олржакот часа) које 

кандидат држ,и у школи односно у установи у којој 
према чл. 2 озог пратеника може ЕриЈттш припраз-
ничку службу; и 

в) познавања органпззције просветке службе и 
школства. 

2) За звања: наставиика и професора средите 
школе, стручни испит састоји се из: 

а) домзћег писменог рада; 
б) практичног предаван.а (одржаног часа) које 

кандидат држи у школи у којој према чл. 2 овог пра-
вилникг! мох;е врљити приправничка' службу; и 

в) позна-вања орган и зарије проозетне службе и 
школства. 

На и:питу из а) односно из б) претходних ста-
вова комисија ће иопитивањем ироверити општу епре-
мV кандидата из његове струка. 

Т) За звања: лабораита и прспаратора, стручен 
испит са:тојц се из: - ; 
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а) практичног рада одговарајуће специјалности; и 
б) познавања организацијо П р о с в е т н о службе и 

пролетва. 
На испиту из а) кандидат треба да покаже да уме 

стручно и сигурно вршиш лаборантске односно ире-
паратороке по сл оне. На исто-м испиту комисија ће 
иепитивањем утврдити да ли је кандидат овладао 
епштим стручним знањем кој е му је потребно за 
успешно вршење послова његове специјалности одно-
сно његовог звања. 

Члан 10 
Стручни испит полаже се пред испћтном коми-

с и ј о ^ 
Испитна комисија може се одређивати на једну 

или на две године. 
За полагање стручног испита за звања: стручнсг 

учителка, иаставника, професора средње шиеле и ла-
борант а меѓу се о б р а з о в а н испитне коми си је по 
спецнјалностима (предметима) и одређиЕати секре-
тари за к о о р д и н а т а њиховсг рада. 

Испитна комисија састоји се од пргтседника и 
потребног броја ислитивача. Претседнику и испитива-
чима могу се од ред итн заменици. 

О еваком испиту води се записник. Записник и 
осталу администрацију у вези са испитом води за.пи-
сничар (деловођа). 

Записник испитно комнсије поред осталог садржи: 
име и презиме кандидата којн полаже испит, датум 
и место полага-ња, лостављена питава , тему за пи-
смени и практични рад и оцену. Записник потписује 
претседник, сви чланева и записничар. 

Члан 11 

Млазови нспитне комисија (претседннк и нсшми-
вачи) су, по правилу, наставници школе оне врсте 
(факултета) коју је кандидат завршно, односно истак-
иути стручњаци из области научне гране (специјал-
ности) ноју кандидат полаже. 

Члан 12 

Успех кандидата на. стручном испиту оцењује се 
општом оден о.м са: одличан, врло добар, добар и није 
положно. 

Приправник који положи стручни испит, издаје 
се сведочанство о положеном стручном испиту. 

Сведочанстро потписује претседник испитне комп-
от је и записничар. 

План 13 
Стручни испит приправник може полагати највише 

три лута. 
Сматраће се да је приправник пао на испиту, ако 

без оправдание разлета на испит не дође, или ако 
одустан-з од започетог полагања. 

За прво полагање стручног испита може се при-
правнику одобриш за припремање и полагање испита 
шаћено отсуство иајвише до двадесет дана. 

Приправник ко ј и први пут полаже стручни испит, 
има право на накнаду трошкова по важећим пропи-
сиМа о накнади трошкова за службена путов ања, ако 
та ј испит иблаже ван места службенана. Ако при-
прав-ник т^м прилрком не дође на испит или одустгте 
од ЗАпочетог полагања без оправданих разлета, губи 
право на накнаду грешкова. 

Члан 14 
Учитељ са положеним стручним испитам ко.ш се 

"поставља у звање васпи?ача, не етула у то звање као 
приправник и не полаже стручни испит за васпитача. 

Васпитач, учител? или стручни учител? са мележе -

ним стручнион испит о м којн се по завршеној вишој 
педагошкој школи поставеа у звање н а с т а н а л а , не 
етула у то звање као приправник и не иолаже струч-
ни испит за н а с т а в н и к . 

Васпитач, учител? или стручни учител? са поло-
женим стручним испитом којн се по завршеком фа-
култету односно високој школи поставља у звање 
професора средње школе, не етула у то звање као 
приправник, али је дужан да положи дспунеки ис.шг 
који се састојц из писменог рада (чл. 9, тач. 1) под а) . 

Наставник са положеним етручним испитон К1'јН 
се по завршеток факултету односно ки.о кој школи 
поставља у звање професора сргдње школе, не етула 
у то звање као приправник и не покаже стручни испит 
за звање професора средњо школо. 

Асистент или асистент института која се п о с т о љ л. 
у звање професора средиле школе, не етула у то зва-
ње као приправник, али је дужаи да у одрс')енсм року 
положи стручни испит за звање професора сродни! 
школе. Овај рок одређује старешина на,! л:;1 сан за по-
стављење и он не може били кпгг,н от ш ст м е с т и . 

Члаи 1о 
Претсел^пци савета за прцсеегу, науку и кул I\ 

народних република донеће за струине лепите из чл. 9 
тач. 1 и 2 овог прав или ика ближе иро-писе о испитни^! 
роковима, о п и с м е н и раду, о практичком предавања, 
о програму, о де.ну некни испитима и о составу и реду 
вспитних комисија, као и о месту и нгч?:.чу г.п;^ -т,т 
стручни% и допунскнх испита 

Струч-ни испит за звања: д^боранта и прети,р; -

тера иолаже приправник у установи у ко јо ј врши п -
п р а в н и т е службу, пред испитком комисијо!! ч; л 
чаакозе одређује старешина надлежен за поставље;;. ' ' 
или у сродној наставној односно науч-ној устено. с 
пред комисијсм пред којом полажу стручни г : :шт 
приправници за та звања из те устгнове. 

Службеници (и приправници) за звања: васлмта-
на, учителка, стручног учителка, н а с т а в н и к и профе-
сора средње школо, запослени V савезлим школам,, г 
установама, полажу стручни испит пред истим к 
сијама пред којима полажу та ј испит службеници ене 
народие републике на чијој се територии нала-н шко-
ла односно установа у ко јо ј су са службом. 

Службеници (и приправници) за звања: лаборгнг.1 
и препаратора, запослени у савезним установама. по-
лажу стручни испит у установи у којо ј су запослени 
или у сродној наставној односно науч.ној установи 
(савезној или републичкој) пред комисијом чи е чла-
нове одређује сарешнна надлежаи аа псстанЈѕ^ње 
службеника тих установа. Гдс ће полагатп стручни 
испит ОБИ приправници бдреЈјгје старешина надлежен 
за њихово постарл^ење. 

111. СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

Члан 16 
У просветно-научној струци путем курса могу се 

стећи квалификацијо за звање помоћног васпнтача. 

Члан 17 

На курс ?а стицање звања помоћног васпитача 
примају се. лица са сврл1еном осмогодишњо-м или њ о ј 
равном школом, под условом да имају шест месени 
праксе у претшколским установама и да нису млађа 
од свжамнаест година. 

Ова ј курс траје најмање шест месеци. 
За време курса курсисти се воле као помоќен 

васпитачи у привременом својству, а по завршеном 
курсу постављају се за помоћне воспитаме 
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Лица са свршеннм курсни из претходно^- ч л а т 
могу добит и звање васпичача ги гем допунског шко-
ловања чиј и програм мора одговараш програму нисо л е 
за васпитаче. 

На крају дспунског школувања лица из претходног 
става полажу завршни испит. По положеном завршном 
испиту издаје им се сведочанство са напоменом да је 
тзј испит једнгх дипломском испиту у школи за 
васпитаче. 

ЗА време допунског школовања курси,сти о, ега, ју 
у з-вању помоћног васпитача, а када положе завршни 
и стручни испит, лостављају се у з-вање васпитзча. 

Члан 19 
Изузетно, и према потреби, може се организираш 

кур: за звање учители. 
На озај курс, који траје најмање девет месеци, 

могу сз примаш лица са непотпуном средини Ш'КО-
лом, а климање са свршеном о с м о г о д и ш н о ИЛИ ЊОЈ 
равном школом. под услов о м да ннсу млађл од 
осаугчаест година. 

За време курса, она се лица воле као приправници 
ва звање учителка у привременом својству, 1 ,по завр-
шеток курсу по-стављг.ју се за приправник за тз 
адзње. 

Члан 20 

Лица са свршени%! курсом из претх ;д;;ог члана и 
л дата са свршеник педагошким течајем дужна су да У 
току приправничке службе путем допунског школова-

' к з употпуне своју сгручну опрему. 
Програм допунског школовања мора одговараш 

прого ш у учитељске школе. 
На крају допупског школовања ова лица полажу 

вааршки испит. По положеном зааршном испиту изда-
је им се сведочанство са напоменом да ја лај испит 
једнгк дипломском испиту у учитељској школи. 

По завршеном допунском школовању- и примрак 
иичком стажу та лица полажу стручни испит. По но-
ложеном стручном испиту постав.а.тју се у з?!?и.е 
учители. 

Члан 21 
На крају курса из чл. 17 и 19 о в л правилник 

курсисти полажу завршни испит који се састоји (И 
писменог и усменог дела. 

Курсистите који геоложе завршни испит из-даје се 
сведочанство о положеном испиту односно о стече-
ним квалификацијава. 

Наставник^ и одговориог руководиоца курса, као 
и претседника, ис,питиваче и записничара иа завршчим 
испитима, одређује орган који Је курс основао. 

Испитна комисија састоји се од прегседника и 
потребног броја испитивача. За сваки предмет може 
се одредити иосебан иопитивач. 

Ко,мисија момев имати записничара зз вођење за . 
пмони,ка и остале. администрације у вези са испитам. 

Оцењивање на завршном испиту и водења за-
пис,ника врши се као кол етручних испита 

Виеме и место одржазања курса одређује орган 
који је курс основао и он сноси и троскок?. за н е -
гово одржавање. 

Члан 22. 
Курсеве из чл. 17 и 19 овог правилник могу 

поминати савети за просвету, науку и културу на-
родник република и О'ает :а просвету и куштуру 
Главног извршног одбора Народне скушнтине Ауто-
номне Покрајине Војводине. Они ирописују и наставна 
шганоие и програме за те курсезе. 

Члан 23 
Ближс пропиев о курсевима и допунском шкодра 

вању из чл. 17, 18, 19 и 20 овог пра,вилни,ка донеђ^ 
претседници савета за просвета науку и култури 
народник република. 

IV. ПРЕЛАЗ ИЗ СТРУКЕ У СТРУКУ 

а) за приправника 

Члан 24 
При прелазу нз друге струке у просветно-научни 

струку потребно је да приправник има школски 
(стручну) спрему прописану за етросветно-научнД 
струку и да на крају одређеног рока положи стручна 
испит. 

Приправник може старешина за постављењш 
признати ранију приправничку службу, с тим да пр1Ќ 
прави ич ка служба у просветно-научној струни ибј 
може бити мања од шест месеци и да укупна прв ' 
правничка служба не може битц краћа од осамнаеа^ 
месеци. 

б) за остале службенине 

Члан 25 
Прелаз из друге струке у иросветно-научну струкЈ 

допушта се ако службеник који прслази има школски 
(стручну) спрему предвиђену за звање Просветно" 
научна струка и положени стручн,и испит у ранијоЈ 
струни, с тим да је дужан да у одређеном року 
лаже допунскн испит за звање у ноје пролази. Ром 
за полагање овог испита не може бити краћи од шест 
месеци, а одређује га старешина надлежан за постав' 
љење. 

На допунеквм испиту службеник полаже практични 
дво испита (практично предавање, односно практичен 
рад ако се преводи у звање лаборанта или препарат 
тора). 

По подоженом стручном испиту службеник се по-
ставл)9, па одређено звање. До поста,вљања на оз4 
ззз ње службеник за држава дотадашњу плату. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНИ ОЛРЕДБЕ 

Члан 26 
Службеници пр осв е ти о - на учи е струке звања: ш 

спитача, учитеља, стручног учитеља, наставника, про" 
фесора средње школе, лаборанта и препаратора којк 
до дана ступања на снагу овог п,равилника нису поло-
жили стручни испит, не могу бити ослободени од по-
лагања тога испита, осим у случајевима из чл. 27 
озог правилника. 

Стручне испита дужни су да полажу и службг-
ници којима је уместо прописаног стручно^ и опита 
било одредено полагање допунског испита,, с тим што! 
на струч,ном испиту неће полагати оне п,редмета (да^ 
лова испита) нз којих су на положеном допунском 
испиту пропитивани. 

Испита из преткодних сте,вова службеници с / 
дужни да полажу до 1 новембра 1952 голине. 

Члан 27 
Ослобађа1у се од полагања стручни^ с -,опунскиС 

испита службеници поосветно-научне струке: 
а) који су до 9 маја 1945 голине п о л о ж и в 

стручни испит зз звања која имају; 
б) који су до 1 јануара 1951 голине и,мали на(-

мање десет година стварна службе на пословима 
сзетно-научне струке; 

,в) учитељи са положеним стр^чним иоаитол! 
који су преведени у звање васпитача; 
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г) васпитачи, учители и стручни учители са 
п о л о ж е н а стручни.^ испитам који су по завршено! 
вишој педагошкој школи односно факултету (висо-
ко) школи) преведени у звање н а с т а в н и к односно 
професора средње школе; 

д) наставници са положени.^ стручним испитом 
који су по завршеном факултету односно високој 
школи преведени у звање професора средње школе; и 

ђ) асистенти и асистенти института са поло-
женим стручним испитом који су преведени у звање 
професора средње школе. 

Од полагања стручног и допунског испита могу; 
бити ослобођени и службеници који се истичу висо-
ком научном и стручном спремом. Решење о ослоба-
ђању ових службеника од полагања стручног и ло-
стунског испита доноси за савезне службенике — 
Претседник Савета за науку и културу Владе ФНРЈ 
у сагпаоности са Претседником Савета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, а за 
републичко службен ике — претседник савета за про-
света, науку и културу владе народне републике У 
сагласности са претседииком савета за законодавство 
и изградњу на родне власти владе народне република. 

Као време стварне службе на пословима просвет-
но-научне струке у ,смислу тач. б) ст. 1 овог члана 
рачуна се службеницима и време које су провели У 
партизанским одредпма, Народноослободилачкој вој-
сци, Југословенској армији, раду у народноослободи-
лачким одбориве, илегалном раду за Народноослобо-
дилачки покрет, затвору, логору, интернацији, при-
иудном раду, као н време проведено у заробљеништву, 
уколико се својим владањем нису огрешили о На-
родноослободилачки покрет. Исто таќо. у стварно 
дреме служба рачуна се и време проведено извак 
служба ако су службеници од стране окупационих 
органа отпуштени из служба због сзог антифашистич-
ког и партиског држења или због своје национална,, 
расне или веоске припадност , или ако су с ти к на-
Иустили службу из озпх разлога. 

Члан 23 
Приправници не могу бити 'ослободени од пола-

гања стручног испита. 

Члан 29 
Службеници (и приправници) звања: васпитач, 

учктељ, стручни учител, наставник и професор сред-
н а школа кој и полажу стручни испит у 1951 години, 
нећз палатата испит под а) тач. 1, 2 и 3 чл. 9 овог 
Правилнана. 

Члан 30 
Службеници лросаетно-научне струка запослени У 

државник надлештвима, установата, предузећима и 
народним одборима, у кол ико раде на пословима своје 
струже, по-лажу стручни испит за звања која! имају. 

Прописи ч л анов а 26, 27, 23 и 29 овог правилнине 
односе се у саему на њих. 

Члан 31 
Прописи овог правилнине који се односе "А 

испитне рокова, на начин полагања сгручног испита, 
на састав и ред испитине комисија, на оцењивање и 
друго, примењиваће се у овему и приликом полагања 
стручних испита службеника из чл. 27 и 30. 

Члан 32 
Службеници (и приправници) са положеним струч-

иим иопитом који прекину службу, полажу, приликом 
враћања у службу просветно-неучне струка, поново 
стручни испит ако је прекин службе бчо дужи од 
шест година 

Лицима која су завршила учшељску тколу иле 
школу за заопитаче, и лицима која су завршила, ѕ ^ т у 
педагошку школу или филозофски или природно"м^ 
тематички факултет, може се приликом ступања I 
службу просветно-научне струка одредити да полажу 
специјални допушени испит, ако су пет година но 
завршетку тих школа односно факултета, били ви.ч 
службе или ако су исто време били запослени као 
службеници других струка. 

У оправданим слуга јевима чкиа из пр 1 -ходник 
старова мое/ се ослободиги од поновиот пола! ива 
стручни^ односно специјалних дгпуиских испита. 

Члан 33 
11остојепи стручни курсеви из чл. 16 и 19 Пра-

вилнана о прииравничком стажу, струч-ним и с а т ИМА 
и курсевима за сааезне службенине лросветно-ааучна 
струке од 15 априла 1948 голине саобразнће се поје-
диним одредбама о стручни^ курсевнма овог пра-
вилни ка. 

Постојећи курсеви за звања: васпитача, лаборант л 
и препарагора који се по прописима озог п р а в и м и к а 
нише не могу оси иват и, зазршиће рад по ло-с а л а иљи',с 
програмата. 

Члан 34 
Ступањем на снагу овог правилниве престаје ва-

жност Правилниве о приправничком ствжу, стручни^ 
испитима и курсевима за савезне с л у ж б е н и к п р з -
светно-научне струке („Службени лист ФНРЈ", бр. 
38/48) и његове измене и допуне („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 48/49), као и Упутство за спровођгње 
Правилнана о приправничком стажу. стручним поли-
тима и курсгвима за савезне службенике просветио-
научие струка („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/50). 

Члан 35 
Ова) правилник етула на снагу дан о.и објавлЈ(т-

вања у „Службгном листу Федеративне На род не Ре--
публике Југослг.вије". 

Бр. 1032 
29 маја 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНР.Ј 

Претседник Савета за науку и културу; 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Савета за законодавство 

л 'пградњу народне власти Владе ФНПЈ , 
Едвард Кардељ, с. р. 

292. 

На основу тач. 5 Наредбе о ценама материјала ЗА 
грабење намењаног за 'инвестиција („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/51), пролисујем 

У П У Т С Т В О 

о ПРИМЕНИ Р Е Ш Е Њ А О ОБРАЧУНАВАЊУ И 
УПЛАТИ ТРЖИШНЕ ДОБИТИ НА МАТЕРИЈАЛУ ЗА 
Г Р А Б Е Њ Е НАМЕЊЕНОГ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ - НА 

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

Пропиои Р е ш е л а о обрачунавању и уплати тржи-
шне добити на материјалу за грабење намењеног за 
инвестиција („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/51) при-
менувале се и на испоруке материјала за грађење из-
вршена а е м л о р адип чк им Јадругама, и то на следећв 
начин: 
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1) С-р бек и савез и земљорадничких задруга и пре-
дузеће за снабдеваље пољотривредс дужна су - да 
обрачуиају и уплате тржшнну добит на залик.е мате-
ријала за грабење затечеле на дан 31 леце ибро 1950, 
који је дебилен по кижнм денара и по пла !у расло-
деле за инвестиције зекљорадннчких задруга. 

Обрачун и уплата тржишне лебити има се извр-
ш и ш у року од 20 дана од дана о б ј а в у в а л а овог 
упутства у корист рачуна тржиише добит и код Др-
ж а њ е ина ести цисие бакне (рачун бр. 1000-676). 

2) Државна производна предузеће која су после 
31 децембра 1950 напоручила материјал за грађење 
непосредно з ем љ о р а д и и ч к им задругава, срескнм саве-
ѕима земљорадничких задруга или предузећима за 
снабдувале пољоиривреде по инж им ценама и по 
п и ш у распад ел?, за иивестиције, извршиле префакту-
рисале у вези са об р-ач у нам тржишие лебити која се 
по јављује . као разлика измеѓу нижих цена и новоод-
ређени,х цека. 

Државна производна предузеќа извршиће нгпдату 
и ул лету т р ж ш ш е лебити у корист рачуна тржишне 
дебито код Држаане кивестицтзне банке (рачун бр. 

(1000-676) на начин како Ј е предвидено у ст. 3 и 4 
, тач. 2 Р е ш е л а о обрачунавању и уплати тржишне до-

бити на матери јалу за грабење намеленог за ни ве ст 
иије. 

3) Срески савеви земљорадничких задруга и пре-
дузсла за снабдев а л е оољопривреде за материјал пре-
лат после 31 децембра 1950 земљорадничким задру-
гана извршиле префактурисале и наллатиће разлику 
измеѓу нижих и новосаређених цена (тржишну добит) 
у своју корист, а на терет рачуиа односие земљорад-

1 ничке задруге код Државине банќе за кредитирање зе-
ЈиљС'радначких задруга. 

4) Нсће се обрачунаезти и наллаћивати тржишна 
добит од земљоргдничких задруга у следећим случа-
ј а и ма: 

а) на залихе грађевннског материјала које су 
аелЈљорадничке зздруге—иззсђачи радова имале на дан 
81 децедгбра 1950; 

б) на грађевински материјал набављен од трго-
вци к е мреже по слободн им ценана; 

в) за грађевински материјал набављен по сло-
бодним ценана од грађевкнских предузеће, предузеће 
за премет грађевинским материјалон у грађевинарству 
и од извозна , грађевинских радова у држгвном сек-
тору после 31 децембра 1950 а до 2 маја 1951 кад је 
ступила на си ату Наредба о слободној продаји мате-
ријал,а! за грабење намеленог за инвестиција („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/51). Ови про лавци матери-
јала има-ју у овом случају право регреса за разлику 
измеѓу цена по којима Су извршил!! продају матери-

, јала земљорадничким задругама и новоодређеиих цена. 
Регресни захтев ће унутити Државној инвестиционој 
бгннци — ^лавној филијали Београд, с тим да ће истом 
приложи ти фактуру у којо ј је обрачуната разлика у 
ценана и медију старе фактуре по којо ј су извршил!! 
првобитну наплату испорученог материјала; 

г) за грађевииски материјал набављен од задру-
жиих организација или л и х о в и х погона која су про-
извела односни грађ е вински материјал; 

д) на материјал који је произведен у режија 
самих задруга и који ће се употребиш за сопствену 
кал игг алиу изградлу. 

5) Ово упатство ступа на снагу даном објавл.н-
в а л а у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 12820 
12 јупа 1951 го дние 

Београд 
Министар финансија ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р 

283. 

На основу чл. 18 ст. 1 Урсдбе о контроли, извеза 
и уаева а у согласности са Министре^ финанисја 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О НАЧИНУ ПРОДАЈЕ РОБЕ ПРЕД У ЗЕТ. И АЛ А З А 
СНАБДЕВАЊЕ Д И П Л О М А Т С К А ПРЕТСТАВНИШТА-

ВА У ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ 
ЈУТОСЛАВИЈИ 

1) Продају робе иредувећима за снабдевале 
пломлгских претстааништава у Ф е дерат нано ј Народно? 
Републици Југославнји вршиће непосредно сами п.ро-
нзвођачи — носпоии плана извоза из континѕгената 
навиењених извозу, а по ценана које не могу бити 
ниже од нзвозних цена за одговарајући артикал. Кон-
кретне цене, као и остале услов е купопродаје утвр-
ђ у ј у купац и продавац споразумно. 

2) Робу ишоручену предузекима за снаб^евзње 
дипломатоких претставништава у Федерагивној Нарож-
ној Републицп Југославије! произвођачи из тач. 1) ће 
фактурисати у америчким д о лариса, с тим што Не с е 
на фактурамз стгвљати клаузула да се обрачун може 
к,звршити делимично или у целини и у другнм деви-
зама. 

Једгн примерок фактуре продавци — произвођачн 
ће достављати Народној банди ФНРЈ, са ознамом: 
„С;?бдевање стргних дниломатских претставништва 
у ФНРЈ" . 

3) Пре,дузећа за снабдевање Дипломатских прст-
ставништава у Федератизној Народној Републици Ју-
гославији ће износе фактурисане у смислу тач. 2 е в е 
на.редбе полагаш На р оди о ј банди ФНРЈ у расположп-
вим девизним боновима, са налогом да се продгвцимг-
произвођачима исплати противвредност у динарима, а 
да се припадајући износ девиза одобри евидентно%! 
(девизном) рачуну произвођача на терет Централног 
девизног фонда, — у смислу Решења Министра опољне 
трговине ФНРЈ о рашодели девиза осгварених изво-
ѕом и Р е ш е л а о одређивању процента за купов ни у 
девиза остварених извозом пољоиривредно-прехра1нбе-
них производа („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/51). 

Народна банка ФНРЈ поету,пиће по овом налогу 
тек по добијеној сагласностн од Министерства спољне 
трговине односно уираве за извоз и увоз на,родне ре-
публике, а истовремено ће езвдентирати одговарајући 
износ у страним девизама (на основу ко-га су ИЗДЗТЈГ 

девизни бонови који су евидентирани као неробни 
прилив од стране претставништава) као робин прилив 
и књижити га у корист Централио-г девизног фонда. 

4) У свему осталом и по ово ј материји примеи.и-
ваће се одговарајуће одредбе решеља Миникггра спољ-
не трговине ФНРЈ о расиоделн девиза остварених из-
возом, Р е ш е л а о расподели девиза остварени^ из-во-
зо,м пољопривредно-прехраибених производа и Уп-ут-
ства. о опровођењу Р е ш е л а о расиодел,и девиза оства-
р е ш е извозом („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/51). 

5) Спроведеле еве наредбе регулисаће се блнже 
поеебиим упутством. 

6) Ова наредба етула на снагу одмах. 

У/2 бр. 16764 
9 јупа 1951 голине 

Београд 
Министар опољие трговине ФНРЈ а 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

Сагл асан, 
Министар финансија ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
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На осиову чл. ^ и 31 У.редбе о надлежности за 
о д р ф ѕ в а њ е л конт роду цена и тарифа („Службени 
л'ист ФНРЈ", бр. 63/50), а у сагласности са Претсед-
ником Привредног савета Владе ФНРЈ, дон осило 

Т Е Ш Е Њ Е 

О НАЧИНУ НАБАВКЕ ИНВЕСТИЦЛОНЕ ОПРЕМЕ ПО 
СЛОБОДНО ФОРМИРАНИМ ЦЕНАМА 

1. Ни-в ести циону опрему из вантржшшшх робних 
фондова могу инвеститори набављати по слободно 
форми,ракии ценама, по правилу, једино код трговин-
еких сервира односно лредузећа преко којих се врши 
снабдевање вантржишних потрошача, и то утколико за 
1о имају слободнта ера." става код баиќ: . 

Изузетно од предмет, инвеститори могу за готов 
нова,ц купов ати у трговинокој м,режи на мало, и то 
само у у обичај ен им колички ама ири продаји на мало, 
једино ону инвестициону олрему ко ј е нема у трговин-
ским сервнсима односно предувећи,ма и реко ко јих се 
врши онабдевање вангржишних потрошача. 

2. Трго вински сервиси односно предузеће проко 
којих се врши онабденање вант,ржишпих по трош ана 
испоручиваће инвестициону опрему иввеститорима са-
мо ако им инвеститори осигурају илаћање поручене 
инвестиционе опреме претходник обезбеђењем по-
крива. 

Трговијана мрежа на мало иопоручиваће инвести-
диону опрему само за готов новац. 

3. Банка код ноје инвеститори имају слободни^ 
средбава за набавку инвестиционе онреме обезбедиће 
гокриће плаћања -поручек е инвестнционе опреме код 
трговинског сервиса или код предузеће л,реко којих 
се врши ен андева н,е вантржишних потрошача (из вги-
тржишних робних фондова), односно у случају набав-
ив код трговци ек е мреже на мало, сходно и роп неим а 
тач. 1 става 2 о-вог решен,а, одобриће издавање гото-
ног новца за плаћање, — уколкко инвеститори имају 
за такву набавку слободних средстава. 

4. Цена инвестиционо опре ме формира се на начин 
Лралисан Решењем о начину зарачунавања цене за 
испоруке из трговинских сервира (вантржишних роб-
цих фондови) и за понор уке из индустриска сервкса 
(„Службени лист Ф Н Р Ј " / б р . 23/51). 

о. Ово решење не односи се на набавке канцела-
јриског матери-јала и друг е робе за уређење канцела-

-риоких просторија ноје су забра-њене у смислу тач. 10 
Пар ед б е о мерема за штедњу артикал а широк е потро-
шиле („Службени лист ФНРЈ", бр. 59/50). 

6. Ово решење примењиваће се од дана објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народов Ре-
публика Југославије". 

Бр. 1857 
19 јупа 1951 голине 

Београд 
Мин,иста)) финансија Ф-НРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за промет робот, 

Осман Карабеговиќ с р. 

Сагласан, 
Мин-истар Владе ФНРЈ 

Прегседник Привредног савета, 
Борис Кидрич, с. р. 

На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президиум Народне с,купштине Фе-
деративне Нзродне Република Југославије издаде 

У К А З 

О ОЛОЗИВАЊУ ДУШАНА БРАТИЋА СА ДУЖИО-
СТИ ИЗВАНРЕДНОГ П О С Л А Т К А И ОПУИОМОЋЕ-

НОГ МИ ИМ СТР А ФНРЈ У ШВЕДСКО Ј 

Опо-зи 153, се са овоје досадашње дужности Душан 
Братић, изваиредни лослагник и опутномоћени министар 
Федеративне Народне Републике Југославије у Швед-
ској. 

Министа,р инострзних послова швршиће овај указ. 

У. бр. 809 
2 јупа 1951 год и,м е 

Београд -- . 

Президиум Народне ску^и,л.лг 
Федеративне Кародне Република Југославије 

Секретар, Претседпик. 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президиум Народне скупшти,не Фе-
дерати-вне Народне Републике Југославије излезе 

У К А З 

о ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДКОГ ПОСЛАНИКА И 
ОПУНОМОЋЕНОГ МИИИСТРА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШВЕДСКО Ј 

П о с т а в а се за и.зканредног послаби ика и опуно-
моћеног министре Федеративне Народна Републ ике 
Југославије у Шведској др Дарко Чернеј извакредни 
Амбасадор ФНРЈ у Мекснку. 

Министар иност,раних послова извршиле овај укгз. 

У бр. 810 
2 јула 1951 голине 

Београд 

Президиум Народие скупшт^ие 
Федеративне Народне Република Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДИИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДИЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Ренублике Србије" у 
броју 17 од 12 маја 1951 година објављује : 

Указ о именовању директора Завода за стзтиетику 
и евиденцију; 

Уредбу о Институту за здравствено проовећивање. 
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У броју 18 од 19 маја 1951 годиме објављује: 
Пословник Народне акупштине Народне Републико 

Србије; 
Указ Президијума На,родне скулштине На,роди е 

Републико Србије о им сиов а њу директора г л а м н а 
д и г . ш ј а . 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народи е Репу-
блике Хрватско у броју 29 од 14 маја 1951 голине 
обја-вљују: 

Закон о изменана и допунама Закона о Президи-
јуму Сабора Народи е Републико Хрватско; 

Закон о слатководном рибаретву; 

У броју 30 од 19 маја 1951 годиме објављују : 
Указ о извршењу Одлуке Сабора о реорганизацији 

Владе Народне Републнке Хрватско; 
Указ о поставл,ању заменика министара и дирек-

тора главних управа министарстава и савета Владе 
Народно Републико Хрватске; 

Указ о потврди избора Управе Југословенско ака-
демијо знаности и уметности у Загребу; 

Решење о дои уни Решења о ценама електрично 
енергијо за сеоска домаћннства на подручју Народне 
Републико Хрватске. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИ ЈЕ 

„Службен весник Народно Републико -Ма ќе д опиј е" 
у С роју 15 од 10 маја 1951 голине објављује: 

Указ о именовању директора главинх дирекција; 
Указ о именовању директора главних управа; 
Указ о именовању директора републичког завода 

ѓа етатистику и евиденцију; 
Правилник о обављању аанатске радиности без 

сталног пословног места; 
Упутство о доказним средствима којима се утвр-

ђује помошнички стаж и стручна спрема за обављање 
ванатске радиностн. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА РОДИ Е РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народине Републико Црне Горе" у 
брсју 10 од 10 маја 1951 голине објављује: 

Указ о одређивању руководилаца установа и иза-
браних претставника друштвених и професионалних 
организација за чланове Савета за просвету и културу 
Владе НР Црне Горе и о именовању других лица за 
чланове тога савета; 

Указ о одређивању руководилаца установа и иза-
браних претставника друштвени% и професионални% 
организација за планов е Савета за народно здравље 
и социјалну политику Владе НР Црне Горе и о име-
иовању других лица за чланове тога савета; 

Указ о именовању директора Завода за статистику 
е евидеицију; 

Указ о помиловању осуђених лица; 
Режење о образован^ комисија за полагање мај-

еторског испита и одређивању њихових подручја. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

,,Службени лист Народне Републико Боеле и Хер-
цеговнне" у броју 12 од 4 јуна 1951 голине објаељује : 

Правилник о заврши о м испиту у школана ученика 
у приареди и индустриски школана; 

Решење о преносу послова одржавања и управ-
Лзања путевима ма среоке народно одборе; 

Решење о уво,ђењу нижег течајног испита у сед-
могодишњим оси о ви им школана; 

Режење о увођењу приватник, разредних, поправ-
них и допунских испита у седмогодишњим основи им 
школана; 

Решење о одређивању градова и индустриски% 
центара у којима ће сељачке радио задруго и о п и л е 
земљорадничке задруго, када лродају пољопривредне 
произведе по цепама које су у просеку за око 15% 
ниже од цена на тржишту, доблјати бонове трижиче 
по везаним ценана. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОЛШЕ П О К Р А Л Е 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" у броју 5 од 1 јупа 1951 
голине об јављује : 

Наредбе о расписивању појединачних избора. 

ПАЖЊА ПРЕТПЛАТНИЦИ!^ 

У „Службеном листу ФНРЈ" бр. 26/51 свима лрет-
платницнма достављена је чековна уплатница за До-
плату претплате која износи до краја године за сеани 
приморан по 250 динара. Објашњење за ову доплату 
налази се на полеђини „Службеног листа ФНРЈ" број 
26/51. Рок уплате је 15 јули о. г. Свима који дотле не 
уплате разлику биће обустављено даље отпремање 
„Службеног листа ФНРЈ". 
II I ; - - ! 1 ГГТГ? 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

289. Одлика о разрешен^ Јавног тужиоца ФНРЈ 
и његовог заменика и о именовању Ја влог 
тужи о ца ФНРЈ - 405 

290. Одлука о разрешен^ Претседника Врховног 
суда ФНРЈ и судија Врховиог суда ФНРЈ и 
о нменовању Претседпика Врховног суда 
ФНРЈ и судија Врховнбг суда ФНРЈ - — 405 

291. Правилник о приправничкој служби, струч-
н а копитима и к утре ен им а за службеиике 
просветно-паучне струже — — 406 

292. Упатство о примени Решења о обрачуна-
вању и уплати т ржи ши е добити на матери-
јалу за грабење намењеног за инвестицијо 
— на зенљорадничке задруго 409 

293. Наредба о начину продаде робе предузећима 
за снабденана дипломатокшх претставништа-
ва у Федеративној Народној Реи уб л иии Ју-
гославији — — — — 410 

294. Решеше о на,чину набавке инвестициине 
опремо по слободно формиран им цепам а — 411 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" - новинарско издавачко предузеће - Бсоград, Улица Краљевића 
Марка бр. в. - Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Улица К р а љ е в и ќ Марка бр 9. 

Штамла Југоппирнгкпг штампарскпг предучећа, Београд 


