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262. 
У К А 3 

6) Збирних буџета народних република, и то: 

Однароди е Републике Србије 
Буџетске расколе Дин. 4.412,646.506,08 
Буџетске приходе .. 5.793,328.987 14 

Вишак прихода Дин. 1.380,682.482.0$ 

2) Народне Републике Хрватске 

Дин. 3.437,950.000,— 
Ва основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези 

члана 4 тачка 9 Закона о Презида.!уму Народне 
скупштине ФНРЈ, Президијум Наредне скупштине 
јФНРЈ проглашује Закон о општедржавном завршном 

, рачуну за: 1948 годину кој,и су донели Савезно веће 
и Веће "народа Народне скупштине ФНРЈ на својим 
седницама од 26 априла 1948 .године, а који гласи: 

З А К О Н 

О ОПШТЕДРЖАВНдМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 
ЗА 1946 ГОДИНУ 

Члан 1 
Извршени расходи и остварени приходи.у буџет-

ској 1946 години по Општедржавном буџету износе, 
и то: 

' Буџетски расходи Дин. 32.421,009.681,07 
Расходи на терет Главне др-

жавне и републиканских бла-
га,јин „ 13 201.637.584,37 

Укупно .расходи** Дин. 45.622,647.265,44 
Буџетски приходи Дин. 34 345 574.797,04 
Приходи обртног капитала 

Главне државне благајне „ 5.075.205.965,93 
Укупно приходи Дин. 39.420,780.762,97 
Питак расхода „ 6.201,866.502,47 

Члан 2 

Општедржавни завршни рачун ЛЕТ 1946 годину 
садржи извршене расходе и остварене приходе, и то: 

а) Савезног буџета 
Буџетске расходе Дин. 20.111,758.856,61 
Расходе на терет обртног 

капитала Главне државне бла-
гајне „ 12.302,459.021,21 

Свега расхода Дин. 32.414*217.877,82 
Буџетске приходе Дин. 19.253.333 710,33 
Приходе обртног капитала 

Главне државне благајне „ 5.075,205.965,93 
Свега прихода Дин. 24.328,539.676,26 
Вишак расхода 8.085,678.201,56 

Буџетске расходе 
Расходе на терет обртног 

капитала Главне Републикан-
е ц благајне — — 

Свега расхода 
Буџетске приходе — 
Дотацију из средстава 

Главне државне благајне 
Свега прихода 
Вишак прихода 

„ 237,594.081.11 
Дин. 3.675,544.081,11 
Дин. 3.264,732.734,38 

720,400.352,21 
Дин. 3.985,133.086,59 

309,589.005,48 

3) Нар ода е Републике Словеније -

Буџетске расходе Дин. 1.263,000.000,— 
Расходе на терет обртног 

капитала Главне републикакске 
благајне — „ Ш,584.482.05 

Свега расхода Дин. 1.924,5&4*4вЗД5и 
Буџетске приходе Дин. 2.132,731.289,62 

Вишак ^прихода Дин. 208,146.807,57 . 

4) Народне Републике Босне н Херцеговине 
Буџетске расходе — Ди«. 1.862,865.783,19 

. Буџетске приходе „ 766,195.919,43 
Дотацију из средстава 

Главне државне благајне „ 1.096,659.863,76 " 
Свега Лрихоу Дин. 1.862,855.783,19 ; 

5) Народне Републике Македонке 

# Буџетске расходе Дин: 
'Буџетске приходе — „ 

Дотацију из средстава 
Јававме државне благајне —• — „ 

.Свега прихода Дин. 
Вишак прихода „ 

796,628.120,98 
507,806.263,53 

_343,235Л5б,19 
851,041.418,72 
54,413 297,74 

6) Народне Републике Црне Горе 
Буџетске расходе — Дин. 6136,170.415,21 
Буџетске приходе — _ — „ 97,150.521,45 
Дотацију кз средстава Глав-

не државине благајне „ 370,000.000.— 
Свега прихода Дин. 467,150.521,45 
Ви"шак расхода — — „ 69,019.89»,76 

Укипио ио збирним буџетима народник република 
Буџетске расходе Дин. 12.309,260.824,46 
Расходе ка терет обратат 

капиггаша главних републикан-
ски« благајну 8Ш7&563Л6 
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Свега расхода — 
Буџетске приходе — 

Вишак прихода 

— Дин. 13.208,429.387,62 
— ДиИ. 15.092,241.086,71 

. — Дин. ШЗ,811.699,09 

Члан 3 
Вишак извршених расхода* по Општедржавном 

буџету за 19*46 годину површе« Је задужењем мод 
Народне, бунике ФНРЈ. 

Члае 4 
Одобравају се сви расходи извршени на терет 

бупета као и расходи »извршени иа терет обртног 
упитала Глаѕвае државне и републикзишмх благајни 
•ке1'ко су показани V завршном рачуну .по Сг® ез ном 
буџету * и завршним рачунима »по - збирним буџетима* 
народних република еа 1946 годану. 

Члан 5 
Овај 3'пко« -ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југославија". 

У. бр. 650 
26 алрила- 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративна Народне Републике Југослвије 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. Др ИваГн Рибар, с. р> 

263. 
У К А З 

Члан 2 
Оитштедржами буџет за 

годину садржи: 
1948 

: Народне Републике Хрватске: 

са приходима у износу од * 
ОА* расходима у ИЗЈНОсу о д : 

републикански м — 9.440,116.000—» 
дотацијом ФНРЈ: 

за инвалиде — 1.110,000.000.—• 
за пензије — 564,000.000.--» 

Диздара 

Народне Републике Словеније 
са приходима у износу од 
са расходима у износу од: 

р.е!П(уб либанским — 4.267,1715.000.—» 
донацијом ФНРЈ: 

за инвалиде 296,500.000.-^ 
за пензије — 255,000.000.— 

* Ш8,675.000ра 

4,818.675.000Д« 

Народне Републике »Босве и Херцеговина 
са приходима у износу од 7.341,276.000.--« 
са расходима у износу од: 

републике неким — 6.644,576,000.—» 
дотацијом ФНРЈ: 

за инвалиде 510,000.000.—» 
за пензије 186,700.000.— 7.341,276.000.—» 

Народне Републике Мајке дони је 
са приходима у износу од 3.018,572.000.—» 
са расходима у износу од: 

републикански*« — 3,441,521.000.— 
д отети јом ФНРЈ: 

за нева ладе' — — 88,000.000.— 
за .пензије 55,000.000.— 3.684,521.000.— 

и вишком расхода у износу од — 

Народне Републике Црне Горе 

565,949.000.—* 

На основу члана 74 тачка. 6 Устава, а у вези 
члана 4 тачка 9 Закона о Президијум Народне 
•скупштине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ промашује Закон о општедржавно«м буџету 
за 1948 годину који су донели Савезно веће и Веће 
народа Народне скупштине ФНРЈ на сводим седни-
цама од 26 априла 1948 године, а кој« гласи: 

З А К О Н 

О ОПШТЕДРЖАВНОМ 1&ЏЕТУ ЗА 1948 ГОДИНУ 

Чл»аи 1 
Општ ед рж авни буџет за 1948 
го дељу износи: 

Динара 
Приходи 124.841,3138.000.— 
Расходи 124.841,338.000.— 

са приходима у износу од 
са расходима у износу од: 

републикине ким — 1.524,545.000.— 
дотацијом ФНРЈ: 

за инвалиде 17,000.000.— 
за пензије 45,000.000.— 

803,532.000.— 

1.686,545.000.-
н ВИШ1КОМ расхода V износу од — 883,01&.000.-

Укунно државне буџете народних република 
са приходима у износу од 43.191,705.000.-
са расходима у износу од: 

ропубликаоским - 38 909,467.000.— 
дотацијом ФНРЈ: 

за инвалиде — — 4.005,500.000.— 
за па^ЕИГ 1.725,700.000.— 44*640,667.000.-

•и (вишком расхода у штосу од — 

Члан 3 

1.448,962.000.-

а) савезни буџет 
са приходима у износу од — 81.649,6313.000.— 
оа расходима у износу од — 81.649,633.000.— 

б) државне буџете народних република, и то: 

Народне Републике Србије 
са приходима у износу од 16.095,536.000.— 
€а расходима у иза«.»су од: 

реоуб лик ѕ1н е ш и 13.691,535.000.— 
дотацијом ФНРЈ: 

за инвалиде — 1.884,000.000.-* 
за пензије — — 620,000.000.— 16.095,536.000.-* 

Ради уравнотежења државних буџета НЕРОДНИХ 
република, народним републикава се уступају сле-
дећи износи савезних прихода, који ће се наплатити 
на њиховој територији, а који су садржани У укуп-
ним износима прихода У чл. 2 овога закона, и то: 

Од исплаћеног пореза на промет производа иј од 
оствареног плава снижења трошкова производње: 

Народној Републици Србији 38% 
Народној Републици Хрватској — » 27% 
Народној Републици' Словенији 14% 
Н аро дно ј Реп уб лади В о они и Херцеговини 66 % 
Народној Републици Македонији 90% 
Народној Републици* Црној 4"ори 90% 

Од напаћених такса. 
Народној Републици Србији — ; 
Народној Републици1 Хрватској — 
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Народној Републици Словенији — 90%, 
Народној Републици Боше и Херцеговини 90% 
{Народној Републици Македонији 90% 
Народној Републици Црној Гори ~ — 90% 

Члан* 4 
{Народне републике ће у корист савезног буџета 

, Ѓ61двајЈагги од пореза- та доходак наплаћеног иа! њихо-
^рј територији следеће износе: 

од пореза аа доходак радника, намеште-
ндаа и службеника &% 

од пореза на доходак земљорадника 1% 
од пореза иа доходак задруга 4% 
од торева на доходак друштвених органи-

31а)циј)а — — 6% 
од пореза »а доходак приватник зани-

мања и имовине — 2% 
од дугованог торева на доходак да рани-

јих подива, свих облику — 

Члан 5 
Вишак расхода над приходима у државним бу-

џетима народних република: Македоније у износу, 
од Дада. 566,940.000 — и Црне Горе у износу од Дик. 
1883,013.000.— подмири ће се дотацијом из савезног 
б у џ е т 

Члан 6 
Овлашћује се Влада ФНРЈ да распише народни 

зајам за финансирање инвестиција. Услове и начели 
уписа -прописаће уредбом Влада ФНРЈ. 

Члан 7 
Постигнуто снижење трошкова производње у 1947, 

години претстзвља део горега на промет производа. 
Државна привредна тредузећа снизиће у 1948 

години планирану пуну цену коштања- за износ од 
динара 7.500,000.000 — 

Савезна планска комисија установиће по пре*-
вредним гранама и значају предузећа, а администр-ак 
тивно-оперативби рукоѕводиоци по предузећима, зак 
датке снажења пуне цене коштања у одређеном по-
стотку и апсолутном износу. 

Снижење пуре цене коштања пз е в д а 2, државна 
привредна п р е д и ћ ? уплаћиваће оо пр о ш е им® који 
важе за наплату пореза »а промет производа 

Члан 8 
У току 1948 године код извршења инвестиционог 

шана има»ј.у се снизити инвестициони трошкови У, 
укупном износу од 8.031,194.000.— денара, и то: тро-
шкови грабења за 1о%, трошкови опреме за 10%, а 
трошкови за студије и истраживања, припрему ш -
дров!а. и подизање стоке и с а в и ц а за 8%. 

У 'том цш>у Влада ФНРЈ донеће потребне про-
писе. 

Чл?1н 9 
Нов(л надлештва и установе могу се у току го-

дине оснивати ако су у текућем ^ромесечном плану 
за извршење буџета обезбеђена финансиска средству 
односно, уколико се не ангажују нови) средства. 

Члан ' 10 
Нов»а повећања службе ниских места могу" се 

установљења ти т предлог ресорног мшистра, уз 
сагласност Претседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ и Министра 
финансија, у оквиру одобрене шстшаггша^ије уко-
лико је утврђена. 

Члан И 
(Министар финансија има правдо да, на предлог 

Секретара« Владе ФНРЈ за персоналну службу, обу-
сшјви исплату личних изданака који ист су у складу 
са законским прости сида. Уколико се надлежни ми-
нистар не сложи са обуставом, одлуку ће донети 
Претседник Владе ФНРЈ. 

Члае 12 
Оба1вше за рачун буџета могу се стварати У гра-

ницама кредита одобрених буџетом за односну 
сврху. 

Све створене обавезе морају се ликвидирати и 
Исплатити до 31 децембра 1948 године. Аега1Жовани 
кредити за радове, еабав&е и услуге, који се до тога 
рока нису могли ликвидирати и исплатити, им'ају се 
до 31. децембра 1948 подине пријавити Министарству; 
финансија. 

Члан 13 
Класификација прихода у буџету врши се по де-

ловима, равделимја, 1 арти јама и позицијама, а рас-
хода по деловима, раз делима, глвјшма* партијама и 
(позицијама, 

Ч л ш 14 
Преношење кредита између појединих буџетских 

делова могу вршити главни наредбодавади под усло-
вима «1з тач. а) чл. 19 Уредбе о извршењу буџета. 

Вирмагном смањене позиције не могу се поново 
повећавати. 

Кредити за награде не мојгу се вшрма1ном пове-
ћавати. 

Члан 15 
Руководио ци књиговод:став,а1 односно шефови р:а-

чуно(водстав1а (рачунополагачи) код наредбодајвата! 
одговорни су за -свој рад не само КЈаредбодавцу него 
и Министру финансија. ' 4 

Решења о службетичким односима руководилаца 
књиговодстава односио шефова рачуноводстагеа Ор«31*" 
чунополагача) до-носе надлежне органи уз .сагласност 
Министра финшшиа. 

Члан 16 
Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да!, у 

сагласности са 'Претседник ом Привредног савета 
Владе ФНРЈ, може мењати и допуњавати: тарифу 
порезу иа промет производа1. 

Чл<з|н 17 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ у; 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Јујг осл авије" & примењива^ се од 1 јануара 1948 
године. 

У. бр. 649 
26 априла 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративна Народне Републике Југославија 1 

Секретар, Претседник, 
Миле Перунчић, е. р. т Имк Р*Н>9Ј>» сд 
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264. 
На предлог Прет седлака Владе Федејр»ативне На-

родне Републике Југослвије а на основу члана 74 -
тач. 6 и тач. 15 Устава ФНРЈ, Президијум Народне 
•скупштине Федер-ативне Народне Републике Југо-
слви је издаје 

У К А З 

0 УКИДАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ 
И КОЛОНИЗАЦИЈУ ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ 

Члан 1 
Даном објављиван^ овог указа укида се Коми-

сија з»а аграрну; реформу и кол анимацију при 
Влади ФНРЈ. 

- Члан 2 
Послове Комисије преузеће Министарство по-

љопривреде ФНРЈ. 
Архива Комисије преда-ће се на чување Мини-

старству пољопривреде ФНРЈ. * - м 
' Члан з 

О укидању Глај^е комисије за насељавање бо-
раца у Војводини, преузимању њених послова и 
архиве долеће решење Министар пољопривреде 
ФНРЈ. 

Члан 4 
Претседништво Владе ФНРЈ обезбедиће извр-

шење ово!г указа. 

, Члан 5 
Овај указ ступа на снагу даном објављиван^ 

ју „Службеном листу Федеративна Народне Репу-
блике Југослав«је". 

У. бр. 6361 
24 априла 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југ обавије 
Секретар, ѕ ' Претседник, 

Миле Перуничић, е. р. др Иван Рибар, с. р. 

265. 
Да. би се помогло земљорадницима — воћарима 

у њиховим напорима за повећање приноса; 
да би се плански подигао принос пољопривред-

них производа, специјално воћарства'; 
да би се уз што ниже цене омогућила што маЈ-

СОБНИ ја! УПОТРЕБА сред СПЕВ а за заштиту биља, — 
Влада ФНРЈ, на предлог Претседник Привред-

ног савета Владе ФНРЈ, одлучила је да снизи за 
просечно 25% досадашње ниже јединствен? цене 
средствима за заштиту биља. 

У вези предњег, а на основу чл. 6 Уредбе о је-
динственим цена-ма. Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА ПО КОЈИМА 
ПгЕ СЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СЛО-
ВОДНО ПРОДАВАТИ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ 
фЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГО-
. СЛАВИЈЕ 

I. — Средствима за заштиту биља одређују се 
следеће ниже јединствен© цоне у продаји на! маљо да 

важношћу на целој териториј« Федеративна Народ-
не Републике Југославија: 

за 1 кг, 
Динара 

1) Препарат за прскање воћа „Дурла" 18.50 
2) Арсенал (арзокол) — — 45.-«- ' 
3) Калину-л арсен ат 36.— 
4) Бариу м хлорид — — — — , 29.— 

I б) Никотин ол (Морбафин) '— — — 31.—> •• 
6) Пепеин прах 10 35.— 
7) Бакарни креч — 24.— 
8) Сумбарит (Полибѕрит) — 17.— 
9) Креозан (Нитрозан) 37.— 

10) Панталон ( 2 ^ ДДТ (фашшо) 29,50 
11) Купрозан (0'ртостан), Житобран, Ба-

карни карбонат 38.— 
12) Сум пород (Суликол) — — — — — 46.— 
13) Оловни арсен<ат — — — — ^64.— 
II. — У цени из тач. Ж — ове наредбе укључена 

је амбалажа (изузев код артикла под ред. бр. 1) — 
„Дурла"), порез на промет производа од 20% и тр« 
гов-ачлси рабат од 10% од ових наведених цена. 

III. — Ступањем на снагу ове наредбе престају 
да важе све до сади одређене цевне за артикле обу«« 
»ва ћен е >вом наредбом. 

IV. — Ова^ наредба ће се примењивати од 14 
.априла 1948 године. 

IV бр. 3364 
21 априла 1948 године 

Београд < 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослвије 

Јосип Брез-Тито, с. р. 
Претседник 1 

Привредног савета" Владе ФНРЈ и 
Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с.р. 

266. 
На основу члана 4 став б и б и члана 9 став 3 

Основне уредбе о грађевинарској струци, у сагласно-
сти са Комитетом за законодавство и изградњу на-, 
родне власти Владе ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИПРАВНИЧКОМ СТАЖУ, СТРУЧНИМ испи-

ТИМА И КУРСЕВИМА У ГРАЂЕВИНАР СКОЈ 
СТРУЦИ 

I. — ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

Члан 1 
У грађевинарској струци установљава се приправ-

нички стаж за звање млађег грађевинар скот техни-
чара и млађег грађевинарског инжењера. 

Приправнички стаж за звање из претходног става 
траје две године. 

У оправданим случајевима може се на молбу при-
правник приправнички стаж продужити и преко две 
године етим да ово продужење не може трајати 
више од шест месеци. 

Као оправдани случајеви сматраће се случајеви 
када приправник без своје кривице није био у мо-
гућности да благовремено полаже стручни испит (бо-
лест, служба у војсци итд.). 

I 



Изрода, 28 април 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 34 — Страда 421 

Члан 2 
Услов за пуштање приправник на стручни испит 

јесте да је приправник за звање млађег грађевинар-
јСКОГ техничара односно звање млађег грађевинарског 
инжењера провео део стажа у ,трајњу до дванаест 
.месеци код пројектантске организације која постоји 
при надлештву код ког је приправник у служби, а 
остатак стажа код грађевинског предузећа. 

На стаж у пројектанте^ организацију, а затим 
грађевинско предузеће, или у грађевинско предузеће 
а затим у пројектантску организацију, упућује при-
правник старешина надлежан за постављење. 

Члан 3 
Пројектантска организација дужна је да запосли 

приправника за звање млађег грађеаинарског техни-
чара на разради пројеката мањих објеката према 
његовој специјализацији, на детаљисању појединих 
елемената, састављању предмера, анализи цена и 
•предрачуна и састављању планског показатеља рада, 
под руковдством инжењера пројектанта односних 
објеката. 

Члан 4 
Приправник за звање млађег грађевинарског 

инжењера дужна је пројектанте^ организација да 
запосли на пројектовању објеката мањег обима пре-
ма његовој специјализација на састављању статич-
ког прорачуна, предмера, планског показатеља рада, 
анализи цена, предрачуна и техничког образложења 
пројеката. 

Члан 5 
Грађевинско предузеће дужно је да приправник 

за звање млађег грађевинарског техничара према ње-
говој специјализацији упосли тако како би упознао 
организацију рада на терену, грађевинско пословање, 
примену норми, планирање, евидентирале, извођење 
•појединих, нарочито конструктивних делова грађевин-
ског објекта. 

Члан 6 
Грађевинско предузеће дужио је да прилравника 

за млађег грађевинарског инжењера према .његовој 
специјализацији упосли на састављању оперативног 
плана, на организацији рада на -градилишту, планира" 
њу и еведентирању радне снаге, материјала и радног, 
(учинка, вођењу надзора при извођењу градњи мањег 
обима, и да га уопште уведе у грађевинско посло-
вање. 

Члан 7 
Према грани за коју се приправник специјали-

зује мора приправнички стаж да проведе на упозна-
вању са радовима једног од следећих грађевинских 
смерова: 

1. архитектонско^ 
2. урбанистичког, 
3. конструктивно^ 
4. саобраћајног (путеви и железнице) и 
5. водограђевног. 

Члан 8 
О свом раду код пројектантске организације и 

грађевинског предузећа мора сваки приправник во-
дити дневник рада у који детаљно уписује све гао<-
Ѕетове и задатке које је извршио за време трајања 
приправничког стажа. 

Дневник рада мора се водити ажурно и из њега 
се мора у сваком часу видети шта је приправник 
Већ учиниб какве је задатке добио, како ик је решио 
и каква су његова запажања. 

Дневник рада прегледа и повремено оверава ста<-
решина јединице односно службеник који непосред-
но В'рши обучавање .приправни-ка. 

II. — СТРУЧНИ ИСПИТ 

А) Стручни испит за приправник 

Члан 9 
Приправник за звање млађег грађевинарског тех-

ничара односно млађег грађевинарског инжењера сти-
че право на полагање стручног испита чим испуни 
стаж. 

Али ако приправник стекне стручну спрему за 
звање за које полаже испит пре истека рока од две 
године, може му се приправничка служба скратити 
на шеснаест месеци. 

Одлуку о томе доноси на предлог руководиоца 
пројектантске организације односно грађевинског 
предузећа, старешина надлежан за постављење. 

Члан 10 
Приправник полаже испит из оног смера КОЈИ 

одговара његовим ква дафиќ аци јама и стручној 
спреми. 

Члан 11 
Стручни сис пит за приправник а може се (полагати 

три пута, и то први пут по издржаиом стажу, а други 
односно трећи пут три до шест месеци после првог 
односно другог испита. 

Ако приправник и по трећи оут не положи испит 
служба му се отказује или се може распоредио у 
неку другу службу према његовој стручној спреми и 
способности. 

Члан 12 
Ако приправник из оправданих разлога буде спре-

че« да дође на испит, или буде онемогућен да за-
почети испит продужи, може му испитна комисија 
по молби одложити полагање испита до краја испит-
ног рока. 

Ако се приправник у току испита удаљи са ис-
пита, без оправданих разлога, сматра се да испит 
није положио. 

Члан 13 
Испити се полажу сваке године у пролећним 

термину у месецима марту или априлу, и у јесењем 
термину у месецима октобру или новембру. Рокови 
за стручне испите за приправник могу се по потреби 
одредити и у другим месецима. 

Члан 14 
Пријаву за полагање стручног испита подноси 

приправник најкасније до краја месеца фебруара од-
носно августа сваке године испитној комисији пре-
ко непосредног старешине надлештва или предузећа 
код кога је у служби. 

Уз пријаву мора приправник да приложи: 
1. потврду пројектантске организације ©дирано 

грађевинског предузећа о издржаваном стажу; 
2. дневник рада; и 
3. одлуку да му се приправничка служба скраћује 

на шеснаест месеци. 
(Поправише за млађег грађевишреког (инжењера 

подноси уз пријаву још и израђен домаћи; писмени 
задатак. 

Члан 15 
Пошто испитна комисија испита пријаву при-: 

правника за млађег грађевинарског техничара обаве-
стиће га о дану полагања испита. 
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Припр.авки-ку за млађег грађ еспинар скот инжење-
ра одредиће испитна комисија дан за лолагање ис-
пита кад пс оцени његовог-домаћег'писменог зачет-
ка нађе да та може припустити, испиту, (члан 51). 

Члан 16 
Испит се састоји из опип ег и стручног дела. 
Општи део испита полаже се само усмено и 

према програму који је прописао Комитет за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Стручни део испита полаже се писмено и усмено. 

Члан 17 
Претседава и„ чланове испитне комисије'именује 

из реда стручњака Министарства грађевина Мини-
стар грађевина или од њега овлашћени органи. У 
испишу, комисију могу се узети и стручњаци ван ре-
сора грађевина. 

Члан 18 
Ако има услова и техничких могућности, испити , 

из грађевинарске струке могу се одржавати и код 
других савезних ресора или њихових предузећа и 

установа. Испитну комисију именује надлежни ре-
сорни министар или који други овлашћени руководи-
лац дотичног ресора. 

Чла-н 19 
У случају кад се испит из грађевинарске струке 

не полаже у ресору грађевина већ код других са-
везних орг?низационих јединица, може министар гра-
ђевина у састав комисије за те испите одредити јед-
ног свог службеника који је равноправан члан ис-
питне комисије. 

Члан 20 
Деловођа је по правилу службеник персоналне 

службе. Он води записник и сву преписку испитне 
комисије према упутствима претседник. 

Члан 21 
Место полагања испита одређује орган који име-

нује испитну комисију^ 
Испитна комисија одлучује већином гласова. У 

случају једнаког броја гласова, одлучује глас прет-
седник. 

Члан 22 
О показаном успеху на испиту комисија издаје 

приправнику сведочанство. 
Сведоча-нство потписује претседник и деловођа 

испитне комисије. 
Образац сведочанства прописује Министар гра-

ђевина ФНРЈ. 

Члан 23 
Оцена успеха гласи „положио одлично", „поло-

жио врло добро", „положио" и „није положио". 

Члан 24 
По шл1оже1Н1о<м стручном испиту »приправник зи 

млађег г!р<ађ свињарског техничара распоређуј е се у, 
звање »млађег грађе в.и>н.арск ог техничара а приправ-
ник за млађег грађевиеарског инжењера у »вање 
швађег грађевиеарског инжењери. 

Члан 25 
О испиту се води записник у који се уносе пи-

тања појединих кандидата са општом оценом успеха. 

Овај записник потписује претседник, деловођа и 
сви остали чланови комисије. 

Члан 26 
Ради припреме стручног испита- може се приправ-

н и ^ за прво полагање испита на његову молбу одо-
брити плаћено отсуство од 10 до 30 дана. 

Члан 27 
Кандидату који полаже' стручни испит припада 

дневница и право на накнаду путних трошкова од 
места службовања до седишта комисије и натраг. 

Дневнице и путни трошкови падају на терет оне 
организационе јединице код које је кандидат у 
служби. -

Ако кандидат без' оправданог разлога не при-
ступи испиту нема право на дневницу и накнаду тро-
шкова за службено путовање, 

В) Стручни испит за млађе грађевинар^ техничаре 

Члан 28 
Стручни испит за- млађе грађевинарске техничаре 

полаже се из архитектонском, конструктивно^ саоб-' 
раћајног (путеви и железнице) и водограђевног, 
смера. 

1) Архитектонски смер 

а) П и с м е н и и с п и т 

Члан 29 
Писмени испит обухвата: 
1. израду општих и'детаљних нацрта једне -тан-

бене или привредне зграде м^њег обима према датој 
ситуацији и заданом програму од стране испитне 
комисије; 

2. израду статичког рачуна заданих конструк-
ција из тачке 1; 

3. анализу цена на основу норми и планске по-
казатеље градње; и 

4. техничко образложение пројекта. • 

Члан 30 
Писмени испит траје до пет дана под непрекид-

ним надзором чланова испитне комисије. Испит траје 
сваког дана највише по 8 часова. 

Код израде задатка може се кандидат послужити 
свим помоћним средствима чију му употребу одобри 
комисија. Свака друга помоћ, као и разговор канди-
дата међу собом и са другим, забрањена је. Пре 
свршетка испита кандидат може напустити просто-
рије само у случају стварне потребе. 

Члан 31 
Комисија ће, на дан одређен за писмени испит, -

пред кандидатима отворити запечаћени писмени за-
датак и предати кандидату са потребним упутствима. 

Када кандидат изради писмени задатак предаће 
га члану испитне комисије. Затим ће члан испитне 
комисије задатак претити, запечатити и, уз назнаку 
времена када је предат, доставити претседнику ис-
питне комисије. 

Обим рада писменог испита за сваки дан одре--' 
диће испитна комисија, и то ће кандидату саопштити 
приликом предаје задатка. 

Члан 32 
Одредбе чланова 30 и 31, сем одредаба о тра-

јању писменог испита, примењиваће се при полагању 
свих писмених испита предвиђених у делу II овог 
правилника. 
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б) У с м е н и и с п и т 

Члан 33 
Усмени испит и-з стручног дела обухвата: 
1. образложеше писменог рада из кога се има 

видети каквим се разлозима кандидат руководио при 
његовој изради; 

2. познавање свих елемената зграда и грађевног 
материјала, алата и машина; 

3. познавање статике и армираног бетона и прак-
тично прорачунавање, конструкције; 

4. примена и руковање геодетским прибором и 
инструментима који долазе у употребу код изво-
ђења градње; 

5. опште појмове о историји архитектуре и сти-
лова; и 

6. основне појмове о нормама, планирању, сви-
де ити рашу и грађевинском пословању. 

Члан 34 
Положени писмени испит услов је за полагање 

усменог дела испита. 

Члан 36 
Усмени испит полаже се јавно пред испитном ко-

мисијом. 
Испитивање сваког кандидата треба да буде ис-

црпно и траје највише 2 часа.. 
На усменом испиту кандидат мора показати осим 

практичног знања и потребно теориско знање и ра-
зумевање свих предмета из којих полаже испит. 

Чланови испитне комисије испитују оним редом 
који одреди претседник комисије. 

Претседник комисије може стављати питања из 
свих предмета из којих се испит полаже. 

Члан 36 
По завршеном испиту комисија одређује успех 

целокупног испита. 
Већање је тајно. 
Кандидат је положио испит ако за то "гласа ве-

ћина чланова комисије. 
По свршеном оцењивању, претседник испитне ко-

мисије, у присуству свих чланова, саопштава канди-
дату успех испита. 

Члан 37 
Одредбе чланова 34, 36 и 36 примењиваће се при 

полагању свих усмених испита и оцењивању испита 
предвиђених у делу II овог правилника. 

2) Конструктивни смер 

а) П и с м е н и и с п и т 

Члан 38 
Писмени испит обухвата: 
1. израду општих и детаљних нацрта мањег др-

веног, масивног или челичног, друмског или желез-
н и ч а р моста, или неке дрвене или челичне кон-
струкције мањег обима; 

2. израду општих и детаљних нацрта - мање при-
земне стамбене зграде на основу конкретног задатка«; 

3. израду детаља и статичког рачуна из тачке 
1 и 2; 

4. анализа цена и планске показатеље целе град-
ње или њеног једног дела; и 

5. техничко .образложение. 

б) У с м е н и и с п и т 

Члан 39 
Усмени »опит из стручног дела обухвата: 
1. образложен^ писменог рада из- кога ће се ви-

дети каквим се разлозима кандидат руководио при 
његовој изради; 

2. познавање грађевног материјала, алата и ма-
шина; 

3. доњи и горњи строј друмских односно желе-
знички х мостова, њихово одржавање и законски 
прописи за мостове; 

4. основно о елементима зграде и њиховом изво-
ђењу; # 

5. основно о путевима и водогрубдњи; 
6. познавање статике и армираног бетона и прак-

тично прорачунавање конструкција; 
7. познавање геодезије, геодетских справа и ин-

струмената, руковање е њима при снимању парцела 
и грађевинских објеката; и 

8 основне појмове о нормама, планирању, еви-
деширању и грађевинарском пословању. 

3) Саобраћати смер 

а) П и с м е н и и с п и т 

Члан 40 
Писмени испит обухвата: 
1. израду општих и детаљних нацртл мањег пута 

односно дела железничке пруге са из једн учењем маса 
на основу конкретног задатка; 

2. израду општих и детаљних нацрта мање при-
земне станбене -односно станичне зграде на основу 
конкретног задатка; 

3. израду детаља и статичког рачуна из тачке 
1 и 2; 

4. анализу цеи » планске показатеље целе (град-
ње или њеног једн сг дела; ш 

5. техничко образложение. 

б) У с м е н и и с п и т 

Члан 41 
Усмени испит из стручног дела обухвата: 
Образложење писменог рада из кога ће се ви-

дети каквим се разлозима кандидат руководио у ње-
говој изради; 

2. познавање грађевинског материјала, алата и 
машина; 

3. доњи и горњи строј путева односно железни-
чких пруга, њихово одржавање и законски прописи 
за путеве односно железнице; 

4. међународни знакови, сигнали и белеге, као 
и њихово одржавање; 

5. елементи зграда и њихово извожење; • 
6. познавање статике и армираног бетона и прак-

тично прорачунавање конструкција; 
7. познавање геодезије, геодетских справа и ин-

струмената и руковање е њима; 
8. земљани радови; 
9. зенови саобраћајне службе » познавање про-

писа ове службе; 
10. основно о тунелима; 
11. основно о мостовима и водоградњи е наро-

читим освртом на бујице; и / 
12. основно о нормама, евидентиран^, планирању 

и грађ е в ибарском пословању. 

4) Водограђевни смер 

а) П и с м е н и и с п и т 

Члан 42 
Писмени испит обухвата: 
1. израду општих и детаљних нацрта малог во-

довода, канализације мањег обима, мање регулације, 
мањег речног или поморског кеја, према томе у којој 
грани млађи грађевинарски техничар ради, на основу 
конкретног задатка; 

2. израду општих и детаљних нацрта мање при-
земне станбене односно мање зграде у вези са за-
датком из тачке 1, на основу конкретног задатка; 



Страна 424 — Број 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ѕ 
Среда, 28 април 1948 

3. израду детаља и мањег статичког рачуна из 
тачке 1 и 2; 

4. анализу цена и гранске показатеље целе град-
ње или њеног једног дела; и 

5. техничко образложено. 

б) У с м е н и и с п и т 

Члан 43 
Усмени испит из стручног дела обухвата: 
Образложење писменог рада из кога ће се ви-

дети каквим се разлозима кандидат руководио при 
његовој изради; 

2. познавање грађевног материјала, алата и ма-
шина; • 

3. мелиорацију, снабдевање водом, канализацију, 
регулацију водотока, искоришћено водених снага, 
морске и речне луке, е нарочитим освртом на грану 
у коч)ј техничар ради; 

4. основно о елементима зграда и њиховом из-
вођењу; 

5. познавање статике, армираног бетона и прак-
тично прорачунавање конструкција; 

6. основно о тунелима У 'вези са водоградњом; 
7. основно о путевима и пропустима; 
8. о водним задругама; 
9. познавање геодезије, геодетских справа и ин-

струмената као и руковање е њима, и њихова при-
мена у водоградњи; и 

10. основно о нормама, планирању, евидентиран^' 
и грађевинарском пословању. 

В) Стручни испит за млађе грађевииарске инжењере 
Члан 44 

Стручни испит за млађег грађевинарског инже-
њера кандидат полаже из архитектонско^ урбанисти-
чког, конструктивно^ саобраћајног (путеви и желез-
нице) и водограђевног смера према томе за који се 
омер специјализира©. 

а) Писмени испит 

1) А р х и т е к т о н с к и с м е р 

Члан 45 
Писмени испит обухвата, на основу конкретног 

задатка«, израду пројекта у размеру 1 :100 за стан-
бену, јавну, индустриску или привредну зграду, са 
потребним предмером, анализом цена, предрачуном, 
статичким рачуном главних конструктивних делова и 
техничким образложењем. 

2) У р б а н и с т и ч к и с м е р 
Члан 46 

Писмени испит овог смера обухвата, на основу 
конкретног задатка, израду у заданој размери пот-
пуног регулационог плана за' једно насеље, за уре-
ђење села. новог, дела града и преуређење старог 
града по најновијим урбанистичким принципима, са 
детаљима главних делова, приближиш планским по-
к а з а т е л и за саобраћајнице, паркове и зелене по-
вршине, и са детаљним техничким образложењем. 

3) К о н с т р у к т и в н и с м е р 
Члан 47 

Писмени испит обухвата, на основу конкретног 
задатка, израду пројекта за дрвени, масивни, чели-
чни или армирано бетонски друмски и железнички 
мост са карактеристичним пресецима, свим детаљима, 
статичким рачуном, анализом цена, планским пока-
затељима и техничким образложеше^, 

С а о б р а ћ а ј н и с м е р 

Члан 48 
Писмени испит обухвата, на основу конкретног 

задатка«, израду пројеката за део пута или железнич-
ке пруге по специ јалној карти или плану изохипсе. 

Елаборат мора да садржи ситуацију уздужне и 
попречне профиле, изједначење маса, детаље главних 
објеката са статичким рачуном, анализу цена, план-
ске показатеље и техничко образложење. 

5) В о д о г р а ђ е в н & с м е р 

Члан 49 
Писмени испит обухвата, на основу конкретног 

задатка, израду пројекта из једне од области: ме-
лиорације (одводњавање или наводњавање), заштите 

од поплава, снабдевање водом, канализације, регу-
лације, искоришћење водених снага, лучких објеката 
(речних или поморских) и пловних канала. 

Елаборат мора да садржи ситуацију, каракте-
ристичне пресеке, детаље, статички рачун, хидрау-
личке рачуне, анализу цена, планске показатеље и 
техничко образложење. 

Члан 50 
Задатак за писмени испит тражиће кандидат од 

испитне комисије два месеца пре стицања права на 
полагање стручног испита (члан 9 став 1 и 2). 

Задатак за писмени испит за све смерове изра-
ђује сваки кандидат код куће и елаборат заједно са 
пријавом за испит, доставља претсчеднику испитне 
комисије. 

Комисија ће у року од 15 дана по пријему ела-
бората оценити писмени рад. 

Члан 51 
Кандидата, који је на писменом испиту задово-

вољио, позваће претседник испитне комисије на по-
лагање усменог испита. 

Члан 52 
Кандидату, који' није задовољио на писменом 

испиту, саопштиће се о,длука испитне комисије о 
одбијању на три до шест месеци. 

Одлука испитне комисије саопштиће се и ка нди-
дбтовом непосредном старешини. 

Члан 53 
Кандидат је дужан да писмени задатак обради 

самостално и без ичије помоћи. 

6) Усмени испит за све смерове 

Члан 54 
Усмени испит из стручног дела обухвата: 
1. образложење пројекта из кога се има утврдити 

каквим се разлозима кандидат руководио при ње-
говој изради; 

2. познавање свих грађевинских елемената и 
конструкције које су у вези са смером из кога је 
кандидат полагао писмени испит; 

3. познавање грађевног материјала, његово доби-
јање и примену; 

4'. познавање алата и машина, њихову примену, 
ефекат рада и одржавање; 

5. статику односно хидраулику и армирани бетон 
са одговарајућим прописима; и 

6. планирање, нормирање, евидентирање, орга-
низацију рада, грађевинског пословања и одговара-
јуће прописе који ' се односе на поједине градње 
(зграде, путеве, мостове, канализације, водовод итд). 
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Г) Стручни испити за звања за која не постоји 
стручни приправнички испит 

Члан 55 
Стручни испит у грађевинарској струци полаже 

се за звања: 
1. помоћног грађевинарског цртача; 
2. грађевинарског надзорника; и 
3. грађевинарског пословође. 

Члан 56 
Службеници са звањем помоћног грађевинарског 

цртача, грађевинарског надзорника и грађевинарског 
пословође, дужни су полагати прописани стручни ис-
пит у року од једне године по постављењу. 

Члан 57 
Завршни испит на стручном курсу за звање по-

моћног грађевинарског цртача и грађевинарског над-
зорника, сматраће се као положени стручни испит. 

Члан 58 
Одредбе чланова 10 до 23 и 25 до 27 о условима 

и начину полагања стручног испита, времену пола-
гања испита, оценама, подношењу пријава за пола-
гање стручног испита о испитној комисији, отсу-
ству, дневницама и накнади путних трошкова при-
мењиваће се и код полагања стручних испита за 
звања за која не постои приправничка служба. 

I) Стоучни испит за помоћне 
грађевинарске цртане 

а) П и с м е н и и с п и т 

Члан 59 
Писмени испит за помоћне грађевинарске цртаче 

"обухвата: 
1. стручно образложение писменог рада е наро-

читим освртом иа ознаке у нацртима; 
2. »рен нацрта у грађевинарској струци и раз-

мере, прибор за цртање и ѕ&етоод »здо&азд&е, врсте 
хартије за цртање, умножавање и начин умножавања 
цртежа и односни прибор; 

3. основне појмове из конструктивних елемената 
зграда и других грађевинарских објеката у вези са 
исправним приказивањем у нацртима; 

4. основне појмове из примењене нацртне гео-
метрије у вези са претстављањем конструктивних 
елемената; 

5. основне појмове из статике и армираног бе-
тона е нарочитим освртом на исправно цртање ар-
матуре према статичком задатку. 

Члан 60 
Питања из усменог дела испита постављају се 

кандидату према смеру у коме кандидат ради. 

2) Стручни испит за грађе винарске надзорнике 

И с п и т з а н а д з о р н и к е п у т е в а и н а д -
з о р н и к е за г р а д њ у ж е л е з а и ч к и х 

п р у г а 
Улан 61 

Стручни испит з.' надзорнике путева ондосно за 
надзорнике градње железничких пруга може пола-
гати сваки службеник који је при обављању дужно-
сти путара односно надзорника одржавања пруге 
показао задовољавајући успех, као и службеник који 
је е успехом свршио стручну школу грађевинарског 
смера и на грађењу или одржавању путева односно 
железничких пруга показао задовољавајући успех. 

б) И с п и т з а н а д з о р н и к е в о д а 

Члан 62 
Стручни испит за надзорнике вода могу лола* 

тати лица коЈћ су на дужности чувара вода стекла 
стручну спрему, као и лица која су е успехом свр-
шила стручну школу водограђевног смера а радила 
су на р е л а ц и ј а м а водених токова, мелиорацијамз 
и слично односно на одржавању водених објеката 
и на тој дужности стекли задовољавајућу стручну 
спрему. 

1. — Писмени испит 
а1) За надзорнике путева и надзорнике за градњу 

жел етничких пр ура 

Члан 63 
Писмени испит за грађевинарске надзорнике пу-

тева односно надзорнике за градњу железничких 
пруга састоји се у састављању елабората ^ мањег 
дела пута односно железничке пруге на основу кон-
кретног задатка и у заданој размери. 

Елаборат 'Треба да садржи ситуацију, уздужне и 
попречне пресеке, плански показатељ грађења (пред-
мер и предрачун) и? техничко образложен^. 

б) За' надзорнике вода 

Члан 64 
Писмени испит за надзорнике вода састоји се у 

састављању м;г1њих елабората из области регулације 
водних токова, техничке мели ор аци је, одбрана од 
поплава и осталих мелиорационих објеката на осно-
ву конкретног задатка и у заданој размери. 

Елабо»рт треба да садржи ситуацију за уздужне 
и попречне пресеке, плански показатељ грађења 
(предмер и предрачун) и техничко образложеле. 

Члан 65 
Писмени испит за грађевинарске надзорнике пу-

тева, надзорнике за градњу/железничко« пруга и над 
»орнике вода« траје до три дана по осам часова дневно. 

Члан 66 
При оцењивању писменог рада треба узети у 

обзир оно што је битно у вези са знањем, јер је циљ 
овог дела испита да кандидат покаже потпуно позна-
вање елемената који се 'претстављају Ј нацртима, а 
не , само цртање. 

2. — Усмени испит 
а) За надзор нек е путева и надзорнике за градњу 

желетничких пруга 

Члан 67 
Усмени испит обухвата: 
1. стручно образложение 'писменог рада е наро-

читим освртом на ознаке у нацртима; 
2 доњи и горњи строј путева односно железни-

чких пруга, њихово извођење и одржавање; 
3. познавање грађевног материјала, алата и ма-

шина, за градњу путева односно железнички« пруга1, 
њихово одржавале и радни учинак; 

4. основне појмове о грађевинским објектима и 
њиховом одржа вт њу; 

5. основе геодезије; 
6. знакове, сигнале и белеге; 
7 познавање саобраћајних и путних прописа г> 

употреби и одржавању путева и железничких пруга 
и о безбедност^ саобраћаја на њима; 

8. познавање и примену норми. 
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б) За надзорнике вода 

Члан 68 
Усмени испит'обухвата: 
1. стручно образложеше писменог .рада е наро-

читим освртом на ознаке у нацртима; 
2. основно о регулацијама водних токова, техни-

чким мелиорацијама, одбрана од поплава у вези са 
шо јединим објектима и њиховим извођењем; 

3 о познавању грађевног материјала, алата и 
машина који долазе у обзир у водоградњи; 

4. основно о елементима зграда и осталих грађе-
винских објеката у вези са водоградњом, као и њи-
хово одржавање; 

5. основе геодезије; 
6. основно законодавство о водама и задругама; 
7. познавање и примену норми у струци. 

3) Стручни испит за грашевинарске пословође 

а) П и с м е н и и с п и т 

Члан 69 
Писмени испит за г р а ђ е в и н а р ^ пословође обу-

хвата: 
1. израду пројекта за мању зграду до највише 

једног спрата односно за мањи грађевински објекат 
(мост, пут, пругу, водограђевину), са евентуално ну-
жним откопивГа и мањим потпорним зидовима, у да-
тим размерима, са свим основама, пресецима и изгле-
дима, те уређење дворишта и прилаза према датој 
ситуацији; 

2. израду детаљног нацрта једне грађевинске кон-
струкције из пројекта на основу конкретних зада-
така у заданој размери, као и израду палирског 
плана; 

3. статички рачун просте конструкције из нацрта 
.у тачки 1; и 

4. планске показатеље градње за део зграде од-
носно објекта из тачке 1. 

Члан 70 
Писмени испит траје највише пет дана по шест 

насова дневно. 

б) У с м е н и и с п и т 
Члан 71 

Усмени испит из стручног дела обухвата: 
1. образложение писмене радње из које се може 

видети шта је кандидата руководило при његовој 
изради; 

2. познавање елемената, зграда и грађевинских 
конструкција према грани упослена са •свим дета-
љима, начине употребе и њихово извођење; 

3. познавање грађевног материјала, његово доби-
јање и примена, познавање алата и машине, њихову 
употребу, радни учинак и одржавање; 

4. познавање и руковање геодетским прибором 
за мерење дужине и "углова (добош, огледало, при-
зма), за снимање профила (либела, равњача, подрав-
н»«ча), за трасирање (значке трасирке), за мерење 
висинских разлика- (крстови, гумено црево); 

5. системе скела; и 
6. познавање организације рада, пословање на 

градилишту, планирање, евидентирање, начин изра-
чунава«^ градње на основу норми и мере безбед-
ности на градилишту. 

1Д) Стручни испит за добијање звања вишег гр.»ђе-
винарског техничара 

Члан 72 
Стручни испит за добијање звања вишег грађе-

в и н с к о г техничара полаже се из архитектонско^ 

конструктивног, саобраћајног (путеви и железнице) 
и водграђевног смера. 

а) Писмени испит 

1) А р х и т е к т о н с к и с м е р 

Члан 73 
Писмени испит из архитектон скот смера« обу«, 

хвата: 
1. израду општих и детаљних нацрта једне стан-

бене или привредне зграде према датој ситуацији и 
заданом програму од стране испитне комисије; 

2. изр-аду статичког рачуна задани« конструкци-
ја из тачке 1; 

3. анализу цена на основу норми и планске по-
казатеље градње; 

4. техничко образложен^ пројекта; и 
б.оперативни пла« према конкретном задатку. 

2) К о н с т р у к т и в н и : с м е р 

Члан 74 
Писмени испит из конструктивном смера обу-

хвата: 
1 израду општих и детаљних нацрта дрвеног, 

масивног или челичног друмског или железничког 
моста или неке дрвене или челичне конструкције; 

2. израду општих и детаљних нацрта привремене 
станбене зграде на основу конкретног задатка; 

3. израду детаља и статичког рачуна из тачке 
1 и 2; 

4. анализу цена и планске показатеље целе град« 
ње, или њеног једног дела; 

5. техничка образложен^; 
6. оперативни план према конкретном задатку. 

3) С а о б р а ћ а ј н а с м е р 

Члан 75 
Писмени испит из саобраћајног смера обухвата: 
1. израду општих и детаљних нацрта пута одно-

сно железничке пруге са изједначењем маса на ос-
нову конкретног задатка; 

2. "израду општих, детаљних нацрта приземне 
станбене одвоено станичне зграде на основу кон-
кретног задатка; 

3. израду детаља и статичког рачуна из тачке 
1 и 2; 

4. анализу цена и планске показатеље целе гра-
дње или њеног једног д&ла; 

5. техничко образложен^; 
6. оперативни план према конкретном задатку. 

4) В о д о г р а ђ е в н и с м е р 
Члан 76 

Писмени испит из водограђевног смера обухвата: 
1. израду општих и детаљних нацрта водовода, 

канализације, регулације, речног или поморског кеја, 
зависно од тога У којој грани виши грађевински тех-
ничар ра,ди, на основу конкретног задатка; 

2. израду општих и детаљних нацрта приземне 
станбене зграде односно зграде у вези са задатком 
из тачке 1, на основу конкретног задатка; 

3. израду детаља и статичког рачуна из тачке 
1 и 2; 

4 анализу цена и планске показатеље целе гра-
дње или њеног једног дела; 

о. техничко образложение; и 
6. оперативни план према конкретном задатку. 

а) усмени испит 

Члан 77 
Предмети за усмени део стручног испита архи-

тектонско^ конструктивно^ саобраћајног и водогра-
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ђевног смера исти су као предмети за испит млађег 
грађевинарског техничара (члан 33, 39. 41 и 43), етим 
што ће питања за поједине предмете бити тежа, а 
од кандидата ће се тражити знање у већем обиму. 

Осим тога кандидат треба да покаже довољно 
знање из организације за рационално извођење по-
јединих радова, технике састављања оперативног 
плана и организације административно-техничке слу-
жбе на градилишту. 

Члан 78 
Стручни испит за звање вишег грађевинарство!* 

техничара може службеник полагати после две го-
дине успешног рада у звању грађевинарског техни-
чара. 

' III. — СТРУЧНИ КУРСЕВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ЗВАЊА У СТРУЦИ 

Члан 79 
Стручни курсеви за службенике грађевинарске 

струке предвиђају се за звања: 
1. помоћног грађевинарског цртача, 
2. грађевинарског надзорника, 
3. млађег грађевинарског техничара-
Стручни курсеви за помоћног грађевинарског цр-

тача и грађевинарског надзорника су нижег ранга1, 
а за млађег грађевинарског техничара средњег ранга* 

Члан 80 
Стручни курсеви се -државну по правилу изван 

редовног радног кремена при минист арс т и м а или 
ири другим организационе јединицама 'код којих 
постоје услови за одржавање курса. 

Решење о оснивању курса доноси надлежни мини- • 
стар или од њега чвлашћени ">рган. У решењу се од-
ређује време и место одржавања курса. 

Члан 81 
Наставнике курса именује старешина надлежан 

за доношење решења о оснивању курса. Наставници 
курса *е, по правилу, одређују из реда стручњака 
организационе јединице код које се курс одржава*, а 
ногу бити и друга грађевина реки стручњаци. 

Члан 82 
Стручни курсеви су само теоретски, е настава ссј 

се састоји из предмета општег и стручног обра-
зе® е 1њ а. 

Наставни програм за предмете општег образован 
н>а прописао је Комитет за законодавство и изград-
њу народне в^а^ти Владе ФНРЈ, а наставни план и 
програм за стручне предмете Министарство грађевина 
ФНРЈ. 

Члан 83 
На крају стручног курса курсисти полажу загаре 

шии испит пред испитном ко,мисијом која се састоји 
од претседник, деловође и једног члана испитивача. 

Претседник испитне комисије је, по правилу, ру-
ководилац курса, деловођа је ј е ^ н од наставника 
течаја, а трећи члан је наставник течаја који се мења 
према предмету који се полаже. 

Члан 84 
Испит се састоји од огин гег и стручног дела. 
Из општег дела полаже се само усмени испит, а 

из стручног деда^ писмени и усмени испит. 

Члан 85 
Успех испита оцењује се са: „одлична", „врло 

добар", ,добар" и „слаб". 

Члан 86 
О успеху испитна комисија издаје слушаоцу кур-, 

са сведочаше тво. 
Сведочанство потписују претседник и деловођа! 

испитне комисије. 
Образац сведочанства прописује Министарство 

грађевина ФНРЈ. 

Члан 87 
О испиту води се записник у који се уносе оцене 

из сваког предмет, и оце«,а општег успеха за сваког 
слушаоца. 

Члан 88 
Уколико се овим правилником дозвољава понав-

љање писменог или усменог дела испита из предмета 
из којих је кандидат пао, испит Се из ових предмета 
може поновити само једанпут. * 

Ако кандидат не (положи испит ни овог пута, по-
навља течај. 

Члан 89 
Надзор и евиденција над курсом врши се преко 

персоналне службе надлежног министарства. 

Члан 90 
Трошкови курса по правилу падају на терет ор-

ганизационе јединице код које се курс одржава, а у 
решењу о оснивању курса ово питање може бити и 
Ка други начин регулисано. 

а ; Стручни курсеви нижег ранга 

1) С т р у ч н и к у р с з а п о м о ћ н е г р а ђ е -
в и н а р с к е ц р т а ч е 

Члан 91 
Стручни курс 3)3 помоћне грађ ев ин а рск е цртане 

«м>огу похађати само они који имају најмање, сврше-
на три разреда средње или њој равне школе, или су* 
положили пријемни испит из матерњег језика1, исто-
рије, географије и математике у обиму који је про-
писан за три разреда средње школе. 

Члан 92 
Службеници јсо ји су раније похађали сличан 

стручан курс или школу а желе да похађају и овај 
курс, могу 'е ослободити похађања оних предмета 
кој« су раније слушати. 

Члан 93 
Стручни курс за помоћне грађевинар ек е цртач« 

траје осам месеци са двадесет осам часова недељне * 
наставе. 

Час (траје четрдесет пет минута. 

2) С т р у ч н и к у р с з а гр ађ е ви н ар е к е 
н а д з о р н и к е 

Члан 94 
Стручни курс да грађ свињарске надзорнике могу) 

похађати они који меду најмање 2 године праксе У| 
струци, а уз то су довољно писмени и знају "»словио 
из математике што ће до&ззлријеашизд испитом, 
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(уколико немају најмање два разреда средње ш и њој 
равне школе. 

Службеници који су свршили мајсторско-деловод-
еку односно стр учио-занатску или њима равну школу 
или сликан курс, а желе похађати и овај курс, могу 
»се ослободити погађања оних предмета које су ра-
није слушали. 

Ч Л 21Н 96 
Стручни курс за грађевинар скот. надзорника тра-

гје осам месеци са тридесет^ часова недељне наставе 
ва надзорнике путева и надзорнике за градњу же-
'лезничких т у г а , ч са тридесет четири часа за над-
зорнике ВО ДБ. 

Час траје четрдесет нег минута!. 

3) З а в р ш н и и с п и т 

Члан 96 
Кандида« који није задовољно из једног предмета 

, писменог испита, пушта1 се на усмени испит. 

Члан 97 
Кандидат који на писменом испиту није задово-

љио из два предмета, не може бити пуштен на усмени 
исниа. Он ће све предмете поновити у року који ће 
одредити испитна комисија-, а који не сме бити дужи 
од три А: е сед а. 

Члан 98 
Кандидат "који није задовољио из једног пред-

мета писмено!? или усменог -лолита, понавља испит из 
овог тр ед мета У року који ће одредити испита ко-' 
мисија, а који не може бити дужи од два месеца: ж 

Члан 99 
Кандидат који није задовољио из једног пред-

мета писменог или једног предмета усменог испита, 
или из два .предмета усменог испита понавља испит 
из ових предмета у року који ће одредити испитна 
комисија, а који не сме бити дужи од три месеца. 

Члан 100 
Кандидат који није задовољио т више од два! 

предмета, понавља цео испит после шест месеци. 

Б) Стручни курс средњег ранга 
С т р у ч н и јс у р е з а м л а ђ е г р а ђ е в «-

н а р с к е т е х н и ч а р е 

Члан 101 
Стручни курс за млађе грађевинарске техничаре 

.моћи ће похађати они који имају најмање 'свршена 
три разреда средње чли њој равне школе, са нижим 

' течајним односно завршним испитом или е успехом 
завршени курс еа- помоћне г р а ђ е в и н с к е цртане, 
моји су у том звању показаши задовољавају успех. 

Члан 102 
Стручни курс за млађе грађ свињарске техничаре1 

може имоти следеће смерове: 
1. архитектонски, 
2. конструктивни, 
3. с а о б р а з н и (путеви и железнице), 
4. во|дорр«<ђевни. 
Курс траје петнаест месеци и дели се на три раз« 

дабл* по пет месеци са тридесет два односно триде-
сет четири и тридесет пет часова неделите напише. 

Нас траје четрдесет пет минута. 

Члан 103 
Одредбе чланова 96 и 99 о завршном испиту при-

мењив аћ е се и за завршен испит стручног курса за 
млађе грађевинарске техничаре. 

В) Повремени курсеви 

Члан 104 
Поред наведених курсева могу се при министар -

свима грађеБина организовати повремени курсеви 
у циљу стручног усавршавани службеника. 

Члан 106 
Повремени курсеви отварају се решењем надлеж-

ног министра- и одржава ју се на- основу наставног, 
плана који ће прописати Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан 106 
Повремени курсеви не дају право на стицале 

з:в!ања, аши се узимају у обзир за добијање вишег 
зв»ања. 

IV. — ДОБИЈАЊЕ ЗВАЊА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕД-
ВИЂЕН НИ СТРУЧНИ ИСПИТ НИ СТРУЧНИ КУРС 

Члан 107 
Звање вишег грађ е м и арс ког инжењера, грађеви-

нар е ког саветника и вишег прађевинарског саветника 
може се добити по претходној оцени стручне коми-
сије образоване од стручњака и органа персоналне 
службе. 

За звање гр^ђевингрског саветника или вишег 
грађ ерингрок ог саветник, мора виши грађ еви« арски 
техничр своје научно и стручно знање (члан 5 Основ-1 

не уредбе о гр-ађевибарској струци) доказати обра-
дом тезе из грађевини арског смера на коме ради. Тезу 
ће бранити пред стручном комисијом која ће о • њој 
дати своју* »цену комисији из претходног става. 

V. — ПРЕЛАЗ ИЗ ДРУГЕ СТРУКЕ У ГРАЂЕВИНАР. 
СКУ СТРУКУ 

А) Прелаз приправник 

Члан 108 
При прелажу из друге струке у гра^ђевинарску 

струку потребно је да приправник им.» стручну -ЈД-
но<сно школску спрему в прописану за грађевинарску, 
струку и да на крају одређеног рока положи стручни 
испит. 

Приправник се може признати раније проведена! 
приправничка служба, а дужина стажа У том случају, 
одређуј« се према сродности послова раније и грађе« 
винарске струке као и према степену спремности при-
правник 413 полагање испита, етим да укупна при-
правничка служба не може бити краћа од две тре-
ћине при пр а вничке службе грађевинарске струке. 

Приправник неће по извршеном прела-зу полагати: 
оне предмете која је положио на ранијем стручном 
испиту. 

Члан 109 
Приправник^, који је стручни испит положио пре 

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

Б) Прелаз државних службеника 

Члан 110 
Прелаз из друге струке у грађ ев и нар оку струку, 

допушта се ако службеник који прелази има стручну 



Изрода, 28 април 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 34 — Страда 429 

спр ему' предвиђену за одговарајуће звање грађеви-
нарске струке и на крају одређеног рока положи 
стручни испит. Рок за полагање овог испита! не може 
бити кра*ћи од три месеца ни дужи зд године дана. 
По положеном испиту службеник се поставља на од-
ређено звање. До постављења ка ново звање службе-
ник задржава дотадању /мату. 

Службеник неће у грађевинар е кој струци пола-
гати оне предмете које је положио у ранијој струци.-

Ако при прелазу из друге струке у грађевинар-
ску- струку службеник добије неко више звање за 
које није прописан стручни испит, полагаће стручни 
испит предвиђен за почетно звање из одређене групе 
ев ања. 

Члан 111 
Стручни испит при прелазу из друге струке У 

грађевинарску струку неће полагати службеници који 
долазе за руков®дне службенике, кас ки службеници 
који прелазе ради нарочите способности.и потребе 
службе. 

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

VI. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 112 
Преведени приправници морају полагати стручни 

испит према одредбама овог правилника. 
Ако је приправнику истекао рок приправници 

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

Члан 113 
Службеник који ћије положио стручни испит или 

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

• 

Члан 114 
По >цени стручне комисије од полагала стручног 

»опита из претходног члана могу се ослободити ру-
ководим службеници, као и службеници који имају 
потребну стручну праксу и способност за вршење 
послова одређеног звања односно функције. 

Члан 115 
У звање помоћног грађевинарског цртача и гра-

ђевини арског надзорника моту се поставити и лица са 
нижом од прописане школске спреме, етим да у року 
од годину дана- од дзна постављења у та звања упот-
пуне своје квалификације и положе одговарајући 
стручни испит. 

Члан 116 
Постојећи специјални стручни курсеви имају се 

саобраоити одредбама о стручним курсевима из овог 
правилника. 

Члан 117 
У сваком конкретном случају стручна комисија 

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

.Члан 118 
Овај правилник ступа иа снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративен е Народне •Ре-
публике Југослав« ј е". 

Бр, 5482 
6 априла 1948 године 

Београд 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласан, 
Председник Комитета за) законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с,р, 

267. 
На основу чл. 8 Уредбе о куповини пољопривред-

них производа од ситних земљорадничким газди«-
става преписујем 

У П У Т С Т В О 
0 НАЧИНУ КУПОВИНЕ' ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРО-
ИЗВОДА ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ОД СИТНИХ 

ЗЕМЉ ОР А Д НИЧКИХ ГАЗДИНСТАВА 

1)Ситна земљорвдничка, газдинства! продају своје 
пољопривредне производе, у смислу Уредбе ј купо-
вини пољопривредних производа по везаним ценама 
од ситних земљоредничких газдлестава, уз посебне 
потврде. 

Ове потврде издају срески извршни одбор« на 
основу предлога- месног народног одбора*. 

2) Потврде из тач. 1) издају се иг штампаним 
обрасцима номиналне вредности од 100 динара. 

Потврда се састоји из два дела. На првом делу 
отштамшн је број и серија потврде и на овом делу 
уписују се број регистр. у који се заводе издате 
потврде, име и презиме (корисника (земљорадника-
произвођача) место и срез његовог боравишта и ста-
вља се течат и потпис секретара среског извршног 
одбора који је потврду нздаЈо. 

Други део потврде (купоном« таба«) * састоји ч:е 
из нултана и то: 4 купона по 10 динара, 8 купона' »по 
5 динара, 4>купона ио 3'динара! и 4 купона по 2 ди-
нара. 

Купони који су одвојени од првог дела потврде 
не ва1же. 

3) Ситно земљораднички газдинство може про-
давати своје пољопривредне производе до висине 
добијених потврда1 

Приликом продаје задруга односио (предузеће за-
држаће мао покриће за купљене производе онолики 
број потврда односно култом, који одговара1 вредно-
сти купљених пољопривредних производа и издаће 
земљорадаижу у истој висини поред куповног изно-
са, бонове за куповину индустрије робе шо нижим 
јединственим ценама, 

4) Купљеме пољопривредне производе д издате 
бонове ац кујповвИну индустриоке робе по нижим је-
динственим ценама •задруге и предузећа правдају 
купонима моје су задржали јд земљорадника прили-
ком куповине робе. 

Износ , уловил мора се слада« са' вредношћу куп-
љених пољопривредних производа као и. са износом 
издатих бонова за куповину индустриска робе по 
нижим јединственим ценама^ , 
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5) Земљорадници плаћају за ошку примљену по-
тврду 0,50 дие кр а. 

Обрачун овако исплаћених наноса врши се према 
упутствима Министарства трговине и снабдевања 
ФНРЈ (Управе за откуп пољопрмвредних производа). 

6) Потврде штампа Министарство трговине и сна-
бдевања ФНРЈ и врши расподелу мешетаре тв има 
трговине и снабде ваља народних република, која 
врше даљу расподелу среским народним одборима. 

7) Управа за откуп пољопривредних производа 
Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ, управе 
за откуп пољопривредних производа министарстава 
трговине и снабдевања народних република и/С|ресш 
народни одбори дужни су да воде евиденцију при-
мљених и издатих -потврда ио комадима, серијама 
и бројевима. 

У регистар издатих потврда -који воде срески 
вар одали одбори уносе се: број и серија издатих по-
тврда, име и презиме лица) моме су потврда издате 
и датум када оу потврде издате. 

8) Ово упутство стуива ша , снагу адмда. 

Бр. 6541 
23 априла'1948 го дане 

Београд 
Министар трговине и сн(а1бдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

268. * 
На основу чл. 8 Уредбе о снабдевачу становни-

штво' и чл. 12 Уредбе о трговању пољопривредним 
производим а у (приватној трговини издајем Ѕ 

н а р е д б у ' 

0 РЕГУЛИСАЊУ ПРОДАЈЕ И КУПОВИНЕ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

1) Житарице, браниш, стоку за клање, радну и 
приплодну стоку, свиње, прасад, пр грађевине од 
меса (свеже месо, суво месо, сланину, сало итд.), 
шест, масло, (топљени маслацчпутер), лој и јестиво 
уље земљорадници-произвођачи могу слободно »про-
давати код својих кућа, на свом имању »и1 ва пијаца-
ма у 'срезу у којем станују кас и еа пијацама сре-
зова који се граниче са ензим средом. 

Министар трговине и снабдевања народне репуб-
лике може одредити да ш .нијада ма већих лотроша-
чк1их центар« (већи градови, индустриска насеља) 
•могу продавали своје производе наведене у пред-
њем ставу и произвођачи одређених удаљенијим сре-
зова. 

2) Потрошачи могу куповати пољопривредне про-
изводе из тач. 1) непосредно од (произвођача на »под-
ручју среза у којем станују као и иа* подручју сре-
зова који1 се граниче са овим срезом. 

3) Радну к приплодну стоку и мршаве свиње за 
потребе 'Свога газдинства земљорадници могу купо-
вати само нр подручју среза у. коме станују и^на по-
дручју срезова који се граниче са овим срезом. 

Изаги овог подручја земљорадника шздашстда 
могу набављати радну и 'приплодну стоку и мршаво 
свиње преко својих земљораднички« задруга и за-
дружних савеза:. 

За куповину радне и пришиодае стоке потребно 
је да земљор.а|дш*к шап потврду месног*народног од-
бора да му је стока потребна за рад односно за при-
плод. "Извршена, куповина стоке мор'а се убележити 

на овој потврди. Ово у бележан ање врши орган који 
издаје односио преноси сточне пасоше (пут,нице). 

4) Као гранични срезова у смислу ове наредбе?, 
сматрају се сви ср е го ви који .се (Граниче са- средом 
у којем станује произвођач односно .потрошач, без 
обзира на то да ли се ти срезова налазе на подруч-
ју народне републике у којој је срез у којем ста-
ку је произвођач односно потрошач или су ка под-
ручју друге народне републике. 

5) Даном ступања на снагу ове наредбе престају, 
да в.аже прописи Наредбе о регулисању промета! 
радном и приплодном стоком број 54697 од 26 јуна 
1946 године (».Службени лист ФНРЈ'1 бр. 53/46). 

6) Ова наредба одолех стума -на снагу. — 

Бр. 6640 
23 априла 1948 подине 

Београд 
Министар трговине и снабдеван* а& 

Јаког Блажевић, с. р» 

Претседннштво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
њен^, са изворним текстом, установило је да се 
у српском тексту Уредбе о обавезном осигурању 
путника на поморским бродовима* против несрећног 
случаја, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 
27 од 3 априла 1948 године „поткрала ниже наведена 
грешка и даје следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ ПУТНИКА 
НА ПОМОРСКИМ БРОДОВИМА ПРОТИВ НЕСРЕЋ-

НОГ СЛУЧАЈА 

На стр. 318, у чл. 13, други ред одозго, између 
речи: „Државном" и „заводу" треба да се стави 
реч: „осигурава ју ћем". < * 

Из Претседеиштва Владе ФНРЈ, 5 априла 1948 
године. 

О Д Л И К О В А Н * 
• ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославија 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у коман-

дова«^, осведочени рад иа остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и отечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: • 
водник Гостић Марка Никола. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Пишкулић Владимира Љубомир, Ра-

дованац Стеве Илија, Синовчић Николе Јерко и 
Шкоричић Вицка Владо; 

водници: Борошак Мартина Јосип, Боржа.н Ау. 
густа Јурај, Херо Миховила Марјан, Хузјак Јосипа 
Иван, Костјуковскиј Георгија Игор, Мајна Навала 
Матија, Перушић Валентина Валентин, -Петковић Ми-
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ливоја Миодраг, Шестић Шиме Фрањо и Влајчевић 
Грге Јосип, 

мл. водници: Дадић Анте Јаков и Таба,ко Мате 
•Анте; 

десетар Ср даи Драгутина Флоријан; 
борци: Фејзагић Мухамеда Џемал, Голоб Марти, 

на Франц, Гудовић Вулете Дарко, Христовски 
риса Михаило, Јововић Саве Светозар, Костић Алек-
сандра Војислав, Плеше Антона Фрањо, Вратољић1 

Милојка Драгољуб и Зрнзевић Арсе Србољуб. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД ИН РЕДА: 
ст. водници: Главичић' Недељка Романо, Јоваше-

вић Војислава Александар, Јуришић Радована Глиша, 
Ликер Андрије Стјепан, Синовчић Николе Јерко, Ву-
ковић Ивана Емил и Бацковић Радослава Бранко; 

водници: Бајић Мартина Душан, Божановић Ра* 
дула Вукота, Бркић Фрање Мирко, Цуцулић Слави-
мира Владимир, Дерота Јермеја Евстахије, Ђурђевић 
Марка Лазар. Голдмајер Флоријана Јанез, Иванче-
вић Данила Милан. Иванов Радована Ђорђе, Ивица 
Владе Живојин, Јерић Глигорија Милојко, Јовановић 
Живојина ^Миодраг, Јуришић Душана Стеван, Кочар 
.Франца Леополд, Кос Јакова Јосип; Крстевски То-
дора Бошко, Лазић Петра Драгољуб, Меничанин 
Остоје Никола, Нимани Рамиза Хусеин, Осредкар 
Јакова Мартин, Пејаков Марка Миленко, Перовић 
Воје Радован, Петровић Мирка Станимир, 'Прибако-
вић Глигорија Душан, Радаковић Петра Дане, Ро-
гуљ" Мирка Мирко, Стаменовић Ђорђа Миодраг, 
Станковић Свете Влајко, Стебољ Карла Мирко, Ве-
сел Богомила Богомил, Вијиновић Димитрија Душан, 
Блажевић Грге Јосип и Вукановић Милана Предраг; 

мл. водници: Ивковић Ивана Мијо, Јоксимовић 
Миодрага Велимир, Шунгли Франца Франц и Ради-
сављевић Божидара Мирољуб; 

десетара Белић Марка Петар, Бродић Живојина 
Драгослав, Пејиновић Милана Ивица, Симовић Та-
дије Драгутин и Станић Боже Милисав; 

борци: Антонић Алојзија Јосип,' Бановић Дра-
гиша Светислав, Беч^ј ^Антона Антон, Богдановић 
Јеврема Стојан, Бошковић Милије Здравко, Брадић 
Салиха Сафет, Браловић Анте Иван, Брајковић Ђорђа 
Раде, Бранковић Мирча Миленко, Борић Богдана 
Бранислав, Бурић Мирка Ђорђе, Цветковски Николе 
Сараф, Ћирић Александра Милета, Денковски Бошка 
Владимир, Димовски Стојана Благоје, Дудук Радо-
вана Душан, Димовић Јосипа Јосип, Прењо Селка 
Ешреф, Голоб Мартина Франк, Грбић Арона Миро-
слав, Ивановић Светислава Радић, Ивановић Косте 

"Сретен, Ивановски Тодора Коста, Јелић Мирка Ђо-
ко, Јеврић Светислава Војислав, Јованић Томе Бо-
шко, Јовановић Милоша Милосав, Јовановић Божи-
дара Војислав, Јовић Драгомира Љубомир, Кесић Јо-
вана Илија, Контић Јосипа Младен, Котевски Христе 
Живко, Крајгер Антона Димитрије, Крстић Вићенш-
ја Тихомир, Квасневски Петра Всеволд. Лазаревић 
Илије Миливоје, Марковић Христивоја Берислав, 
Марковић Машана Радомир Милановић Душана Ми-
лан, Миловановић Стевана Радмило Миловановић 
Богољуба Светислав, Милутиновић Милорада Љубо-
мир, Мишић Бранка Владимир, Мудеризевић Ризе 
Кемал, Нећак Димитрија Бранко, Недељковић Миљка 
Радојица, Николић Саве Богомир, Николић Божи-
дара Милинко, Николић Љубомира Радомир, Обра-
довић Куна Милан, Оцепек Михајла Виктор, Оро-
вић Михајла Данило, Павићевић Радована Милан, 
Павловић Владе Михајло, Павловић Данила Шпира, 
Павловић Петра Владета, Перуновић Радула Мили-

' воје, Петровски Каранфила Радомир, Правица Илије 
Јован, Прличковски Петра Кира. Секулић Милете 
Владимир!, Секуловић Момчила Петар, Симјановић 
Николе Душан, Скорић Илије Јован, Софронијевић 
Ристе Радоје, Спасић Вучка Светомир, Спасић Богда-
на Живомир. Станковић Стојана Војислав, Станој-

Живана Радослав, Стефановић Обрада Милу«, 
Стефановић Милана Миодраг, Стојановић Пере Ла-

зар, Стојановић Стојана Шпира, Шукало Мирка Но* 
вак, Тадић Иве Вјекослав, Терзић Симеуна Момчило, 
Тешановић Владе Миле, Трезне танин Глигора Ми, 
хајло, Трифуновић Драгојла Јован, Учукал0 Јована 
Жарко, Беровић Милосава Момчило* Виденовић' 
Марка Драгољуб, Вучинић Новака Гојко, Зебић Рак 
дојице Светозар, Зотановић Михајла Душан и Мило-, 
сављевић Берислав. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Фис тан ић Андрије Фрањо Јова-

новић Војислава Александар; 
водници: Бајић Мартина Душан, Божановић Ра-

дула Вукота, Чаушевски Христов Лазар, Голмајор 
Флоријана Ја-нес, ПадеЈски Серафима Љубомир, Пе. 
рушић Валентина Валентин, Весел Богумила Богу-
мил, Заношкар Франца Јожа к Зрнц Фрање Рудолф; 

мл. водник Радовановић Ђорђа Предраг; • 
в борци: Богојевски Јана Ђорђе, Хочевар Јосипа 

Стјепан, Јовић Стојана Петар, Меловски Есмаила 
Нехат, Милачић Баја Борис, Петковић' Милана Љу. 
бита, ПопилиЈев Димитрија Риста, Ускоковић Стан-
ка Јован, Вујић Лазара Милан и Зубер Стевана 
Ђорђе. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
водник Јовановић Јеремије Слободан; 
борци: Грабовац Кадрије Алија, Јегдић Тодора 

Михајло и Милићевић Уроша Десимир. 

Бр. 486 
22 августа 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, . 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
1 Народне скупштине Федеративна Народне * 

Републике Југосла&ије 

на предлог Врховног команданта оружаних сна-
га ФНРЈ, а на основу члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федеративне Народне Републике- Југосла-
в а ^ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене заслуге 

за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Грчић Стојана Мирко, Кершић Јо-

вана Фердо, Николић Наска Трајко и Станојевић • 
Николе Миливоје; 

водници: Ђаковић Тодора Душан, Катић Мата 
Вељко, Клинац Суље Мехо, Поповић Шпире Перо 
и Војковић Луке Анте; 

мл. водници: Андрес Антона Андрија, Бараћ Бр. 
же Јаков, Ден он е Марка Шиме, Гудељ Анте Иван, 
Јовановић Петра Мирослав, Миловановић Стојана 
Станислав, Његовановић Владимира Радојица, Ос-
тоић Анте Марко, Плећаш Дане Илија, Стојчић Ми, 
лана Јанче, Шчекић Зарије Ђорђе и Живковић Пав-
ла Живан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. водници: Николић Наска Трајко, Радић Пе? . 

тра Живојин, Станојевић Николе Миливоје, Стева-
новић Михајла Будимир и Зоркић Лазара Радослав; 

водиници: Ђаковић Тодора Душан, Јутреша Мар-
ка Јосип и Уводић Шпире Иван; 

мл. водници: Ардалић Марка Милан, Бећировић 
. Дурака Салих, Благојевић Марка Мариан, Дабовић 
Јована Жарко, Калоци Јооипа Михајло, Костадинов 
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вић Манасија Мирко, Милутин Мате Славко, Пери-
кић Крсте Иван и Стојановић Петронија Симо. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Брозовић Стјепана Иван; 
мл. водници: Банди Јована Михајло, Барић Ја-

кова Звонко, Чулибрк Благоја Марко, Ђокић РадсЖ 
Војин, Гојковић Јанка Јован, Говедарица Ђорђа Бо-
шко, Илић Панте Радисав, Липовац Марка Емил, 
Михић Миле Момчило, Милутин Мате Славко, Обра-
довић Милана Славољуб, Петровић Николе Мили-
воје, Рељић Станише Властимир, Стевановић Душан-
ка Мишо и Филиповић Милије Предраг. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водник Станек Јосипа Карло; 

- водник Нешић Петра Александар; 
мл, водници: Андоновски Давка Ђорђе, Илија-

шевић Дамјана Милан, Јакимовски Јована Стојан, 
Кадрић Хранислава Светомир, Котић Милутина Во-
јислав Максимовић Адама Бранислав, Микин Јеро-
лима Крешо, Митровски Вељка Ђорђе, Мишковски 
Галеба Трајко, Нешић Мирка Стеван, Петровић Ни-
коле Миливоје, Стојадиновић Тодора Богомир, Ву-
кадиновић Милутина Стјепан и Зарић Миодрага 
Радомир. ' -

Бр. 534 
29 септембра 1947 године 

Београд 
Секр етар, Пр етседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на о'0н)ов|у члана 2 Закона о орденима и меда^ 
љам.ац а на предлог Пр ет е едиш а Владе ФНРЈ 

р ш и о ј е 
да се за заслуге учињене нашим народима одли-

кује 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Матијевић Маријан — „Јунак из Лике" 

Бр. 72 
19 априла 1948 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 22 од 12 априла 1948 године објављује: 

Правилник о начину штампања и издавања бо-
нова по којима ће се вршити расподела _ нафте и 
нафтиних деривата на територији Народне Репу-
блике Србије; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о платама адБОкатских приправничка; 

Наредбу' о изменама основних плата за звања 
„помоћни финансиски манипулант" и „финансиски 
манипулант'4 у финансиској струци. 

У броју 23 од 16 априла 1948 године објављује: 
Правилник о повишицама основне плате по го-

динама службе за службенике ветеринаре^ струке; 
Правилник о накнади за службена путовања и о 

накнади селидбених трошкова припадника народне 
милиције и грађанских лица на служби у народној 
милицији. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне 
Републике Хрватске, у броју 31 од 17 »априла 1948 
године, објављују: 

Уредбу о укидању Главне дирекције поморско-
рибг'0'ске индустрије; 

Решење о преузимању активе и пасиве приват-
них. кредитних предузећа у ликвидација 

Решење о броју судијин ор отник а среских и 
окружних судова на подручју Народне Републике 
Хрватске. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 16 од 13 априла 1948 године објављује: 

Обавезно тумачење члана 3 Закона о ликвида-
шади аграрне реформе која је спровођена до 6 ап-
рила 1941 године на великим поседима у подручју 
Народне Републике Словеније; 

Правилник о Јдређив-ању плате изнад најнижих 
износа службеницима криминалистичке струке; 

Решење о времену откупа вуне обавезне пре-
даје ЈИ одређивању предузећа овлашћених за откуп 
вуне. 
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