
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" излази исто-
времено у српском, хрватском, слове-
нком и македонско«! издању два пута 
недељно и по потреби. — Огласи по та-
рифи. — Текући рачун код Народне банке 
ФНРЈ бр. 1-470880 — Текући рачун ПродаЈ-
ног одељења 1-С70880. — Поштарина пла-

ћена у готову 

644. 

У К А З 

О РЕКОНСТРУКЦИЈА! ВЛАДЕ ФНРЈ 

На основу чл. 74 тач. 13 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Претсед.ни-ка Владе ФНРЈ, Президијум На-
родне скупштине Федеративна Народне Републике 
Југослав«је 

о д л у ч у ј е 
1) Д-а с е р а з р е ш е д у ж н о с т и : 

Претседник Садевме контролне комисије Едвард 
Кардељ; 

Министар (пољопривреде Владе ФНРЈ Петар 
Стамболић; 

Министар иностраних (послова Владе ФНРЈ Ста-
ноје Симић; и 

Министар рударства Бледе ФНРЈ Бане Андрејев. 

2) Д а с е п о с т а в е : 
за Потшретседника Владе ФНРЈ и Министра ино-

страних послова Вл »де ФНРЈ Едвард Кардељ; 
301 Потпретседника Владе ФНРЈ и Министра 

унутрашњих послова Владе ФНРЈ Александар Рен-
(ковић; 

за Потаретседаика Владе ФНРЈ и Председника 
Савезне контролне комисије др Благоје Нешковић; 

за Министра- Владе ФНРЈ Станој« Симић; 
за Министра рударства Владе ФНРЈ Светозар 

Вукмановић; ^ 
за Министра Влад1 е ФНРЈ ва питања науке и 

културе Родољуб Чолаковић, 
за Министра пољопривреде Владе ФНРЈ инж. 

Мијалко Тодоровић; 
за Министра-Претседника Комитета за« водопри-

вреду Владе ФНРЈ Бане Андрејев; и 
за Министра-Претсед^ика Комитета за народи« 

здравље Владе ФНРЈ др Пееле Грегорић. 

У. бр, 1299 
31 августа 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федератидане Народне Републике Југославије 

Секретар, Потпретс.едкик, 
Миле Перуничић, е. р. Моша Пијаде, с. р. 

645. 

На основу члана 6 Уредбе о јединственим це-
нама Влада ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ПРОДАЈНИМ ЦЕ-
НАМА НА ВЕЛИКО ЖИТАРИЦАМА, БРАШНУ И 
ГРИЗУ У ЕКОНОМСКОЈ 1948/49 ГОДИНИ, СА 
ВАЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРА-

ТИВНА НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ 

1. — Одређују се ниже јединствене цене у про-
даји на велико,' са важношћу на целој територији 
Федеративне Народне Републике Југослвије за: 

I) Житарице 

• Пшеница Динара 440.— 
Кукуруз „ 395.— 

Ове цене подразумевају се за 100 кг нето те-
жине франко продавче® магацин у месту расподеле. 

Продајне денг ражи, јечму ет овсу за економ-
ску 1947/48' годину, одређене од стране републикан-
е ц « оррама за одређивање цена, остају у воджно-
сти у економска! 1948/49 години. 

О »предњем ће министри трговине и снабдевања 
парадних република, у сагласности са Министром 
трговине и снабдевања« ФНРЈ, издати потребна! у-
путствл. 

Промет житарица, изузев количина које ће др-
жавна трговачка предузећа и задруге продавати У 
везаној трговини, ослобођен је пореза иа- промет 
производа по Тар. бр. 1, 2 и 3 Привремене тарифе 
пореза на промет производа. 

Количине житарица које ће државна трговачка 
(предузећа и задруге продавати у везаној трговини 
подлежу »аплати пореза на промет производа по 
Тар. бр. 1, 2 и 3 Привремене тарифе пореза« еда про-
мет производа. 

Наплату пореза ио предњем стазу вршиће дис-
трибутивна предузећа и -задруге на тај начин што 
ће на ниже јединствене продајне цене житарица 
додати 4% пореза на промет производа обрачуна-
тих од откупних цена прописаних у тач. 1 Наредбе 

'лада ФНРЈ о откупним ценама белих житарица 
у економској 1948/49 години („Службени лист ФНРЈ" 
Бр. 49/48) и тач. 1 Наредбе Владе ФНРЈ о откуп-
ним ценама кукуруза« у економској 1948/49 („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 4*9/48) 
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II) БраџДОо и гриз 
Пшенично брашно типа 0, Ог и Огг Дин. 1.100.— 
Пшенично брашно типа 90% мг ње 
6 .кг белог ' „ 585.— 
»Кукурузно брашно 90% мељаве „ 520 .^ 
Пшенични гриз „ 1.100.— 
Кукурузни гриз „ 600.— 

, Ове цене подразумевају се за 100 кг нето те-
жине франко продупчев магацин у месту распо-
деле, укључнво порез >»а промет производа^ у вре-
ћама које даје на послугу продавац за време од 25 
'дана. 

Уколико се испорука бранша врши у купчевим 
врећама предње цене се смањују »а сваких 100 кг 
ва Дин. 9.— 

2. — Местом расподеле сматрају се сва среска 
•места, индустриска насеља са преко 200 радника* 
№••0 и остала места која ће министар трговине и 
снабдевања »»родне републике означити као место 
расподеле. ' ' 

3. — Министар тр ло вине и Снабдевања! ФНРЈ, у 
Сагласности са Министром финансија' ФНРЈ, пропи-
саће »потребне мере »а спровођење овог решења. 

4. — Ово решење ступа) на снагу 8 дама по 
Објављивању у „ Службеном листу Федер ативне На-
родне Републике Југослви је" . 

IV бр. 7120 
21 августа 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Мониста? народне одбране/ 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседнич 

Привредног савета« Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

646. 
На основу чл. 4 у вези чл. 9 Основне уредбе о 

ћндустриско-тсхничкој струци Министар, тешке ин-
дустрије ФНРЈ, Министар лаке индустрије ФНРЈ, 
Министар електропривреде ФНРЈ и Министар ру-
дарства ФНРЈ у сагласност са Комитетом за ѕза-
конодавство и изградњу народне, власти Владе 
.ФНРЈ, прописују 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИПРАВНИЦИ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И СТРУЧНИМ КУРСЕВИМА У ИНДУСТРИ-

СКО-ТЕХНИЧКОЈ СТРУЦИ 

Члан 1 , 
Овим се правилником прописују мере за стручно 

уздизање службеника у индустриско-техничкој стру-
ци, з»а стицање њихове спреме која је потребна, у звг> 
њима те струке реди успешног вршења службе и 
унапређења у виша з в а в д као и услови з»а прелаже-
ње из струке у струку. 

I. — ПРИПРАВНИЧКА СЛУЖБА 

Члан 2 
- У индустјрисмо^тезжичкој струги п р и о д т т г д о 

Служба постој« за следећа зв-гња: 
а) млађег' индустрисиог твзашчѕјра, 
б) по т а н к о г техничар®*; и 

млађег индустриско^ ш т т в & г . 

Приправничка служба з>а предата- звања; траја, 
две године. 

Члан 3 
Приправничка! служба има да циљ обучавање 

у 'практичну делатност при пр авни« а у "односној 
гркињи и нд,ус т р и е ко -те хн ичк е струке, мако би у ерак* 
си могао на на ј целисхо дни ји и нлјрационалнији на-
чин примењивати знања стечена у школи. 

Приправници имају у току ове службе да упоз-
нају еве дужности и послове из свог будућег дело-
круга' рада. Ради тога ће приправници своју при-
правничку службу вршити на- градетлиштима нових 
творница односно погона, као и у лабораторијама!, 
испитним станицама, конструкционим бироима и по-
гонима постојећих постројења оне индустријске гране 
да КОЈУ,, се мисле да- с п е ц и ј а л и з и р а . 

Члан 4 
Технички руководилац организационе јединице У 

ко јо ј се приправничка служба врши (технички дирек-
тор', главни инжењер, шеф л«б*раторије, испитне 
станице или конструкционог бироа и томе слично) 
лично је задужен за састављање детаљних годишњих 
и тромесечних програма з»а службу приправник^, као 
и сталним праћењем њиховога развој.?!, контролом 
њиховога стручног уздизања и брегом да се при-
правници правовремено пријављују за полагање 
стручних ^испита. . 

Члан 5 
За1 време пришравничке службе приправници воде 

дневни лист, у који крајем сваког радног дана уносе 
податке о врсти и обиму обављеног посла. 

Пр нпр авни« има д о в о д и о-вај дневно* лист сасвим 
кратко или тако да се из њега може ј^сно (видети 
чиме је сн .тога дае а био запослен. Приправник 
ће при том у дневни лист уносити и запажања ЗА 
ко'(ЗЈ мисли дт су важна* или можда користа а 'Уно-
си ће и питања која није мог^о сам да реши нити 
је у току рада мо1Г<о да добије потребну објаш-
њења. 

Чл1?н 6 
Лице задужено! у смислу чл. 4 овог правилника 

има да прегледа!, најмање у десет два«а једном, днев-
не листове приправник, ст?вљ'ајући датум и потпис 
у знп.к с»:Всог обављеног прегледа, а евентуално и 
примедбе, упутства и разјашњења* савете, уколико« 
то нађе за потребно. 

Ово лице им*** за дужност уз то, да приправник/ 
у што кр ић е време р1ззј.а»сни проблеме из» које он то-
ком рад:« наплави, и то личним разјашњењима, прак-
тичним демонстрацијама, упућивањем на стручну ли-
тературу и томе слично. 

Члан 7 
•Крајем свчјког к а л е и д о с к о п тромесечја1 лице 

задужено у смислу чл. 4 овог* правилника достава 
љаће извештаје о резултатима постигнуто^ струч-
ног уздизања припрЕвника у току протекла три ме-1 

сеца. 
Извештаји' се састављају ог трга примерка од 

којих се један примерак доставља! адмшмстративно-
опер>ативном руководиоцу, други пеосонплжш оде-* 
љењу надлежног министарства, а трећи се задржава 
у дотичној организационе јединици. 

Член 8 
Пр в« 31 три месеца изузетно по потреби и више, 

приправничка служба има да буде намете«* што 
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Фемељодјем општем упознавању индус тр неке грдое 
V мојој приправник ради, <а» посебно и ^итаорг оног 
вогона мод чије ће изградње ф д е лопати односно 
у чијем ће лабораторију, испитном постројењу, кон-
струкциоиом бироу или погану главни део своје 
прицравничке службе да врши. 

За то ће време приправник обићи е ш радилишта 
ег ова административна мест.2 новоградње однооно 
ова одељења и све отсеке постојећег' погона. 

Преостали главни део приправничке службе има 
да буде намењен теоретском и 'практичном освајању 
свих сних знања и способности, које су потребне за 
успешно вршење службе онога звања, за које се при-
правник спрема. Ово ће време приправник по прави-
лу проводити на ономе или сличном радном месту иа 
коме има- касније да ради. 

Члан 9 
Детаљни програм који у смислу чл. 4 ово па пра-

вилинка, израђује технички руководилац, саставља 
се из послова КОЈИ се обављају у дотичном погону 
приправи ика, а првенствено обухвата следеће: 

а) за млађе индустри је техничаре 

' м а ш и н с к е г р а н е 
Прорзчунавање, пројектовање односно констру-

исао^ појединих делова као и испитивање и преузи-
ман^ — мпњих котлова, мањих парних машина, ма-
њих мотори са унутрашњим (»одевањем, локомо-
тива и кола, једноставнијих< водних турбина, прено-
сила и дизала, цевовода, тлачних и обичних резервом 
№ра<, машина алатки и машина радилица, м'"њих вит-
лова и компресора у рударским погонима, као и ин-
сталација и уређаја оне гране инднустрије којој 
п р и п а д матични погон приправник, затим општу 
механичку технологија метала; 

, е л е к т р о т е х н с г ч к е г р а н е 
Прорачуиавање пројектовеље односно констру-

ирале ПОЈЕДИНИХ делова као и испитивање и преузи-
мање — мањих електричних централа, ј едноставни-
Јих ршвадних мрежа и далековода, преносних водо-
ва ниског, средњег и високог напона, једноставни.!их 
расхладних уређаја*, сложених електричних инстала-
ција, електро моторног погона, електротермиских апа-
рату ^лектричног осветљења, једноставнијих елек-
тричних машина (генератора, мотора, тренсфор»м(ато-
ра«), расклопио апарата, инотшлацион-ог материјала, 
кабелЈа, изолованих и голих жица, м31њих извозних 
стројева, рудничких мотора!, рудничког електр ич ног 
уређаја и др., као и једноставни]их уређаја и 'апа-
рата слабе струје; 

х е м и с к о - ^ е х н - о л о ш к е г р а н е 

Лабораториска испитивања, и анализе, једносгоз-
, није синтезе, контролу и рационализацију хемиско-
технолошких процеса У лаборатбриским шмуиндУ-
»рттриаким и индјустр неким постројењима, флотаци-
лама, рафинеријама и др. затим општу хемиску те-
хнолошку; 

р у д а р с к е г р а н е . 
Истраживања; отварања и експло атаци је лежишта 

руда, копов^аг те минералних течних гориву отпрема 
рударских корисних супстанца, рударско-грађевин-
ске радове, мерења У мањем обиму у Јами и т по-
вршини, као и израчунавЈајње и израда) карата« 

с в и х г р а н а ' 
4 Елементе рациоиетне организације'рада у погону, 

елементе пројектовања предузећа са правилним ди-
мана понирањем и дишонирањем ен естетских по-
стројења«, проилвидног постројења, транспортних у-
ређаја«, магацина, као и основе топлинска економије, 
елементе технике климати задаје (све врсте грејања* и 
хлађења, вентилација, чишћење, влажење и сушење 
ваздуха)) елементе технике осветљења (природног и 
вештачког) и елементе планирања и евиденције. 

б) за погонске техничаре 

м а ш и н с к е г р ( а н е : 
Рационално вођење погона, редовито одржавање, 

систематско проналажење кварова и њихово брзо 
отстрануван е, — код парних котлова, парних маши-
на, парних турбина, мотора са унутрашњим сагорева*-
њем, локомотива и кола|, водн&гх турбина, код регу-' 
л!пторз' и читаве командне апаратуре погонских ма-
лина, код преносила иг дизала, групе компресора!, 
великих јамских пумпи, цевовода, тлачних и обич-
них резервоара, машина алатки и машина радилица 
оне гр:<не индустрије којој препада матични погон 
приправака, етим КОД фа бр издаци је, п оп рав љ ања и 
преправљан^ свега алата, те свих машина и ишарати 
и и^јз-д општу механичку технологију; 

е л е к т р о т - е х н и ч к е г р а н е : 
Рационално вођење погода-, редовито одржавање, 

систематско чтр он а лажете кварова и њихово брзо 
отстранување — код мањих електричних централа, 
код разводн.ах мрежа «• далековода, преносних во-
дова средњег сг високог напона, расклопних уређаја*, 
електромотор«^ погона, електротермиских уређају 
постројења за електрично осветљење и инсталација 
слобе отрује, затим код фабрсгкације, поправљања 
односно преправљан^ свих електричних машина (ге-
нератора, мотора, трансформатора), већих извозних 
стројева, рудничког мотора и целокупног јамског 
електричног .уређаја-, ра оклопних апарата*, инстала-
ционог материјала, капела, изолованих и голих жица 
и целокупног материјзла слабе струје* најзад општу 
механичку технологију; 

х е м и с к о - т е х н о л о ш к е г р а н е : 
Рационално вођење погона, редовито одржавање, 

систематско проналажење- кварова и њихово брзо 
отстранување * — код погона хемиско-технолошке 
гргне, са нарочитим обзиром иа/ ону врсту инду- . 
стрије којој припада- матични погон приправи ика), 
лабораториска испитивања м?1њег обима,^ контролу 
хеми-ско-технолошких процеса, рафинеријама*, фло-
т-г!цијам!а| и др., и најзад општу хем,иску т е х н о л о г у ; 

р у д а р с к е г р а н е : » 
Рационално вођење рударског (јамског или томе 

одговарајућег погона) мањег обима ш и једног оде-
љења« в.е(ћег рударског погона,, сепарације, брикет-
нице и сл., рационално вођење рударско-грађевин-
ских радова, израде пројеката рудничких постро-
јења' као и мерење у мањем обиму у јгми и ш по-
вршини, * и израчунавање «* израде карата; 

с в и х г р а н а : 
Рационалну организацију рада у погону, по'зн<а<-

вање фабрикационог тр одеса ове врсте индустрије 
којој припада матични "погон пр нпр авнија-, рацио-
т т ® пбгон\ редовито одржавање, систематско про-
налажење кварова и њихово брзо отстранување код 
општих тв орниских инсталација (пар ор оди, водове-
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ди канализација, електричне инсталације, инстала-
ције клима-технике т. ј. свих врста грејања, хлађе*-
њл, вентилација, чишћења), влажен^ и сушења ваз-
духа), даним основе топличке . економије, елементе 
планирања и евиденције, елементе о н а б а в љ а ј у ма-
теријала те •познавању сировина* и иолуфабрикатд, 
п о з и в а њ е свих сигурносних прописа, као и прописа 
хигијешжо-техничке заштите рада, елементе знања 
о паковању и транспортиран^ подупро извода «• фи-
налних продуката нарочито оне врсте индустрије' 
мојој припада матични погон приправника; 

в) за млађе индустриске инжењере 

м а ш и н с к е г р а н е : 
Про рачуна воњ е, ' пројектовање и конструисао^, 

комплексно испитивање и преузимање — парних ко-
тлова, парних машина, парних турбина*, мотора са 
ук|утраш!-Бим сазревањем, водних турбина«, локомо-
тива тз кола, регул1аггора» и сервомотора погонских 
машин:«, преносила и дизала-, цевовода, тлачних из 
обичних резервоара, млшииа) алатки и машина ра-
дилица и инсталације оне врсте индустрије ко јо ј 
припада матични погон п р и п р а в н и к затим рациона«-
залију погона и систематско проналажење кварова 
код погон 1 односно фабрнкације напред наведеног; 

е л е к т р о т е х н и ч к е г р а н е : 
Проучавање, пројектовање и конструисали, ком-

плексно испитивање и преузимање — електричних 
центрг-ла, разводник мрежа, преносних водова свих 
нацрта, расклопних уређаја, нај1сложенијих елек-
т р и ч н а инсталација, електромоторних- погона«, елек-
тротермиских апарата и великих" елбктропе&и, елек-
тричниот осветљену .елсктричних' машина (генерато-
ра, , мотора, ' трансформатора), р а с к л о п н а апарата!, 
ишетала цио-ног мат ери јал кабе'ла1, изолованих и го-
лих15 жита«, као и уређаја., и постројења слабе струје 
и високо-фреквентна постројења, затим' раднонадеи-
32цију погона и систематско- проналажење кварова 
код потона- односно фабрикадизе непредак наведеног; 

х е м и с к о - т е х ѕ о л о ш к е г р зди е : 

Сложена лабораториска' испитивања и квалите-
тнине Екализе, лакше синтезе, контролу хемиско-
те!хнолошких процеса у лабораториски , долуинду-1 

стр и ек ом и индустриска мерилу, затим'' рационали-
лацију погона! и систематско проналажење' кварова 
код' погона хсшско*тешолошке гране, са нарочи-
тим'-обзиром на ону врсту индустрија којо ј ' пржада 
штички 1 потом пр и правни ка; -

р у д а р с к е г р а н е : 
Пројектовање .и прорачунавање радова на истра-' 

живању, ^отварању и експлоатацији лежишта руда, 
чкопова. те мингералних течних г о р и в у на отпреми и 
•опетемеЈШчзату рударским корисних* супстанца, ша 
рудзрско-гр^^еви^ским радовинар као ' и мерења" у 
јами и кит*- површини? и израчуншан&е' ег израда*" ка-
сета? 

духа),- пројектовање «* економски погон уређаја 
осветљење, елементе планирања и евиденције, пози 
надање и испитивање сировина и полу фабриката!,, 
као и паковања) и т р а к т о р т о в а њ а полупр сига® ода И 
финалних продуката оне врсте привредне гране коч 
ј о ј припада матични погон приправник®, затим поа« 
навањ(е сигурносних прописа као и прописа хигијен-
ско-тех1ничке заштите рада. 

II. — СТРУЧНИ ИСПИТИ 

А) Стручни испити за приправише 

Члан 10 
У ин ду стрнеко-техничкој -струци постоје следећа 

приправнички испити: 
1) за млађе индустриска техничаре и то: 

а) машинске. 
б) електротехничке, 
в) хемиско-технслошке, и 
г) рударске гр све, 

* 2) за погонске техничаре, и то: 
а) машинске, 

б) електротехничке, 
в) хемиско-технолошк-е, 
г) рударске гране, 

&) за| мл^ђе инду-стриске инжењере и то: 
а) машинске, 

б) електротехнкчке, 
в) хемиско-технолошке, и 
г) рударске гране. 

Стручну: испити унутар наведене гране нису* $ 
потпуности јединствени за све кан двд»ата-пр идц* а м и -
ке истог звања-, већ се исти / међусобно 'разликују, 
е обзиром на посебност индустриско гране* у којој-
дотични приправници провели СВОЈУ припржмжчкуЈ 
службу односно газ посебне кндустриске гране У ко-
јима ће к!а!ндјијдати касније да раде; тако да*- св1Ѕтној 
индустрнекој грани одговара и посебан) стручни 
испит. 

Члан 11 
Стручни-'испити- се делења) деагдела, ви то н0Ј 
1) пле мено *шр акти чии део испита и 
2) усмени део копита, 
Писмено-пр активни* део' ИСПИЋУ састоји" се из пи-' 

чсменог или прзасшчног решт№*а--постављеног зад№* 
ка, који кавдвдрт у остављеном року од 3 месеца! 
слободно ради5 и* подноси* решење4 испитној ХОМИУ 
СИЈБГ. 

Усмени део, испипа« се4 састоји у усменом-" одгоШ,-
рању на постављена' читања пред комисијом, шиг у 
извођењу извесних" демонстрација и практичним 
обавл>ању извесног посла односно^ у проклетом- ре-
шавању п остављеног задатка. 
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Члан 13 
Стадима испити се. полажу .пред .испалиш «соми-

ријама КАЈ« почетком сваке године -именује до-
личну с а м о г надлежни министар односно орган к о г а 

| ш д а с х ф овласти, и то за службенике из свог .фе* 
10ора. 

Службеници индустриско-техничке струке оних 
ресора у колима НИЈС. могла бити образована одрона-
Јајућ»а »елитна комисија, могу да полажу пред ис-
п и т о м КОМИСИЈОМ образованом у другом ресору, 
^неолико о томе ПОСТОЈИ споразум са) органом који 
Ја ,д слетну комисију обрадовао. 

Члан 14 
1 Испиен« се комисије састоје од три'члана1 и три 
заменика. Испитна се комисија образује тако да по 
Правилу у - њ о ј буде један од наитручнијих службе-
н и к ортаншздиоие јединице к^ндидагга и један о д 
|ИЈСтручнијих службеник* административно-опера-
Кишног руководства надлежног за. матичну јединицу 
&индидата* * код испитне комисије за млађе инду-
Вгриске инжењере Један виши стручни службеник 
| *длежног министарства^ 

По потреби у испитну КОМИСИЈУ се може имено-
вати и жећи број чланова како би м а г и ј а ! која се 
Испитује »а испиту Оила стручно обухваћена са ш и х 
Лагана, 

Члан 15 
^Испитне комисије за млађе иидусгриске техни-

**Рв и л а погонске техничаре по« правилу се <обра-

6ју при генералним односно главним дирекцијава 
даосна гране индустрије. 

Испитном КОМИСИЈОМ руководи претседник коми-

Еије коп* одређује између чланова комисија орган 
оји је дотичну комисију именовао. 

Административне послове^ испитне комисије о-
ЈВшвља деловођа комисије ко ји се одређује исто тако 
Задношремано са именовањем саме комисије. 

Члан 16 
,г Св« потребна путовања чланова комисије као и 
рв^ндидата у вели са провођењем одраааб* овога 
Правилници* сматрају се - службеним путовањима и 
№дај.у ни терет оне организационе Јединице код 
до'је су членови комисије односно кандидати на-
Иаужби. Уколико кандидат нео п р е д а н о одустане од 
Мелита, нама* права* да накнаду трошкова' по пред-
њ о ј одредби. 

Члан) 17 
I П р и п е в и ицн стичу право на полагање стручног 

Ѕспит.а ш к он две годеше успешно и уредно прове-
ј т е лрвпдавшчке службе. 

' -Изузетно приправник може се пустити на пола*-
тање испита по истеку 2/3 пр**правничке службе, ако 
||§"~ показао способност и припремио се за иапит. 
р а ли ће се приправнику т његову молбу долу-
#тити да пре протекле две година приправничка слу-
жбе изађе на нешит или не, одлучиће старешина на-
длежан за постављење на основу целокупног менс-

ија ла и мишљења техничког руководиоца приправе 
кт задуженог у смислу чл. 4 овог, правилника^ ^ 

Члан 18. 
У току последњег месеца пре истека одоевбнш 

Ее , приправничке службе приправник се може 
шити за полагање стручног и с п и т Пријава се 
дон (додано) »адежјнјој иср^тгаој комисију оде-

ко лица козе зе у смислу чл. 4 овог правилника за-
дужено по питању припршвничке службе у дотичној 
организационо* јединици, са чијим се мишљењем као 
и са досијеом приправник односно његовим днев-
ним листовима и тромесечним извештајима о њего* 
вом напредовања у току приправничке службе, спро-
води надлежној "испитној КОМИСИЈИ. 

Технички руководилвд К210 и приправник могу т г 
једно са д о с т а в љ е н а при јавом да с д а е предлог 
за тему односно предмет писиено-практичног дела 
испита, одабира1Јући исте првенствено из делокруга 
Р'3да приправеичке службе, а који предлог ИСПИТНА 
комисија може али не мора ди прихвати. 

Члан 19 
Ако је пријава за- полагања испита поднета на 

више од три месеца' пр.е наредног и : пити ог рока, 
комисија је дужгаа да благовремено достави ка-' *и-
дату задатак из писмено-практичног дедо и е пит , 
како би кандидат имао три месецу на Р^ополигр-1»у 
за решење тог задатка. У недостатку толике^ вре-
мена -до наредно!* испитног рока, комисија ће моћи 
изузетно, и то у сагласности оз кандидлтом, кан-
дидату да достави и касније онај задатак. 

Члан 20 
Приправник јв дужан да решење добивеног за-

датка достави испитној комисији најдаље V року 1 
3 месеца, односно најдаље до почетка идућег Испит-
ног рока уколико му је било остављано краће време 
за дотичан рад. 

• Комисија је дужна да добивено решење з-з.татка 
прегледа месец дана пре почетка наредног испитног 
рока», а решења која су касније стигла почетком д > 
тичн'01г испитног рО/Ка*. »и да о својој одлуци одмах 
обавести кандидата. Кандидате који се положили 
писмено-практичћи део испита комисија ће Једновре-
мено обавестити о дану полаган*® усменог -дела ис-
пипа). 

Члан 21 
Испитни рокови »а усмени део испита се одре-

ђују по правилу дв* пута годишње и то у месецу 
мат)ту и септембру, али по потреби орггн КОЈИ име-
нује комисију може о д р е д и ш и већи број рокова 
као и друге месеце, 

Члан 224 

Испитаа) комисија1 доноси свој!у одлуку по пи-
тању полагања испита од стране кандидата , већ ип ом ̂  
гласова. При доношењу одлуке о поднетом решењу 
пи смено-п»р активног* елдат ка, комисија одлучује само 
д а ли је кандидат положио ова ј део- испита или пе, 
т ј да ли се к а н д и д а пушта иа усмени део испита 
или се одбија^ а како« полагања и усменог дела ис-
пита комисија оцењује кандидата у ^односу па -оба 
дела испита са оцшом: одличан, врло добар, дофгр 
а сл!2|б. 

' Члан 23 
Кандидату који ја положим испит испитна ко-

мисија изда је св едоч; анетка У том ће сведочшству 
комисија навести да« ја кандидат положио стручни 
»испит за стицање односног аж&вод 

Приправник се по положеном испиту распоређуј* 
па почетно звање за ко је је полагао стручни непот« 

"" 1 ' ' Члѕш) .24 4 

Програм .еа ^писменкзмдр^тшши ,.&ео -здшиШа-ш 
копа! приправник добија задатак обухвата; 
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а) за млађе индустрије техничаре: 
Прорачун, пројекат односно конструкција једно-

ставнијег творнички! ИЛИ електрЈпривредног постро-
јења, односно сложенијег уређаја, мишима или ап«21-
рагга из оне гране 'привреде којој припада матична 
јединицу приправи има — односно анализа, синтеза, 
нов технолошки поступак, испитивања и мерења, 
предлог за рационализација постројења, за рекон-
струкцију, или уопште за нов1аторско побољшање 
појединих уређаја и читавих искона; 

б) за погонске техничаре: 
Образложене предлоге за економичнији того« 

појединих апарата, уређаја, машина и читавог твор-
ничког или електропривредног постројења«, еконо-
мичниве технолошке »процесе, као и рациона лизатор-
ске еи новаторске предлоге за производњу, монтажу, 
побравши и преправљан^ 'алата, апарата, уређаја и 
машина, те испитивање и мерења; 

в) за млађе индустриско инжењере: 
Прорачуне, пројекте, конструкције апарата, м)а»-

шша, уређаја и погону — сложеније аа-алитске ра-
дове, синтезе, нове технолошке поступке, испитива-
ња- и мерења, р .»циев? лиза горске и новаторске пред-
логе за подизање, реконструкцију и проширење по-
стројења; за производњу, за попрва« , као и за по-
гон ,— разраду теоретских проблема у циљу њихо-
ве примене у индустрија, са нарочитим обзиром на 
техничко-'еконо\;ск\ проблематику индустрије 
којој припада матична јединица пр и пргав ника. 

Код задавања тема за писмено-практични део 
испита комисија ће се р у к и з о ^ / т и следећим принци-
пима: 

•а) тематика треба да је узета из делокруга 
приправничка службе или е тим дел округом треба 
да им|Н1 везе; 

б) задане"' теме треба да им.ају непосредно 
практичан знадај за изградњу, реконструкцију - и по-
ѓс)а наше индустрије. 

Особито успеле радове и оригинална решења, 
комисија ће предлагати зу практично искоришћ1Ж1-
ње. за похвалу, за р одао п т изворске и новаторске 
награде и за ванредне премије и одликовања, уколи-
ко - то својим значајем заслужују. 

Члан 25 
Програм усменог ^испита састоји се из општег и 

стручног дела. 
Програм општег дела испита прописује Комитет 

за 'законодавство и изградњу народне »власти Владе 
ФНРЈ. 

Стручни део обухвата програм припретничке 
службе преда чл. 9 овог правилника., — полазећи 
свагда од израђеног по см ено-практичног задатка 
тако да омогући испитној комисији стицање суда о 
'општој техничкој култури кандидата, о способност«* 
читања и критично« ор осуђивања сложених н ацрта, 
шема, формулара и рецепата, ил»' њиховим практич-
ном извођењу о познавању норми, стандарда типи-
зираних редова, пропису узшса и т. сл. — свагда 
са нарочитим обзиром на прилике и потребе матичне 
јединице приправник^. 

Стручни део. испи га 'одређује испитна комисија 
према разрађеном програму, а у споразуму оа тех-
ничким руководи оцем из чл. 4, који саставља про-
грам рада пр«!лр1авник)а кроз припр-авничку службу. 

Члан 26 
-Г' Вод време израде писмено - практично г задатка 
1РЦШДОФ* Треба ослободити сваког нрековременог 

рада, напорних задаћама теренског посла, путовања 
и т. сл. 

Исто то вѕ)жи и за кандидате који се пјрипЈуштајад 
на полагање усменог испита. 

З.а прво полагање испита кандидату с* моокв 
дати плаћено отсуство од 10 до 80 дана., које Св неад 
рачунати У редован годишњи одмор. 

Члан 27 
Ако приправник не положи испит у прописаном 

року или га није .мотао полагати до краја приправ^-
КС1ЧКОГ стажа, може му се ради полагања испит! 
продужити приправнички стаж за 6 месеци. 

Б. Стручни испит за добивање вишег 
звања 

Чла* 28 
Стручну испит за добивање вишег звања треба 

да полажу кандидати за вишег ин ду степског тех-
ничара. 

Члан 29 
Одредбе овог правилника о стручним и опитима 

приправник пр именоваће се аналогно' и* на. овај 
испит, водећи рачуна о томе да је ово стручни ис-
пит за више звање и да њему не претходи приправе 
ничка служба. 

Кандидати за звање вишег индустриског техни-
чара полажу испит код комисије коју за све испите 
одређује посебним актом ресорни министар или 
орган кога он овласти. 

Члан 30 
Кандидати за звање вишег индустрнеког тех-

ничар;! по правику стиче право да« се пријаве за по-
лагање стручног испита потребног за добивање овог 
аван*:-, у првом- наредном року после /4 месеца ус? 
пешно и уредно .проведене службе у оним звањима 
која су прописана у чл. 2 тач. Д/Ф Основне уредбе 
о »инндустрис ко-техничкој струци, али изузетно, и 
пре свога рока, ако -су показали особиту способност 
и стручност у дот здањем раду. 

Старешина надлежан за постављење ће кандида-
тову пријаву за полагање овога испита' уважити или 
одбацити по прибављеном мишљењу стручне коми-
сије о његовом стручном раду или уздизању у 
служби. 

Члан 31 
Општа питања из усменог дела испита кандидати 

неће полагати ако су већ једном положили г,в:»ј део 
испита током стручног испита за стицање звтља мла-
ђег нилу стр неког техничара. 

Чл:н 32 
У звење индустриског с-ветпики и вишег инду-

стриског саветника може се поставити киши инду-
стриски техничар или виши погонски техничар којев 
испуњава услове из чл 5 Основне уредбе о инду-
стриско-техничкој струци. 

У- том циљу ће »здлежни министар з? сваки кон-
кретан случај госебно именовати комисију КОЈИ ће 
имати да испита показану практичну спис )биосг ор-
ганизовања одговарајуће пране привредне делатно-
сти у којој кандидат реди и 'проучити вредност евен-
туалних теоретских радова, којима се кандидат исти-
че у свом научном или стручном раду 

У К О Л И К О кандидат нема таквих теоретских радова 
нити је већ практички дао дело које непосредно на1« 
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р о т т о 'истаче негово високо научно и стручно зна-
тне* к&ииевја маже кандидату да одреди обраду јед-
ног род* »а^ад©1 — техничког иди организационо — 
практичног карактера т његове гр ате делатности, 
који ће имати након завршетка пред комисијом да 
брани, 

Рок еа обраду ,овог рада одредиће комисија, и . 
исти не може бити кра&и од*3 нити дужи од 12 ме-
сеци. 

У комисију из ст*за> 2 овог члана ул*зи потребан 
бро ј стручњака и руководилац персоналне службе. 

Члан 33 
Звање виши погонски техничар, .шиш индустри-

ски ицже&ер, индустриски саветник и виши инду-
стриски заветник може службеник сз- непосредно 
нижим здањем добити по претходној повољној оцени 
стручне комисије, коју именује орган надлежан де 
уддаређење. 

III — СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

Члан 34 
У индустриско — техничкој струци постоје струч-

ни-курсеви потребни за стицање следећих звања: 
а) индустриског лаборант а, 
б) помоћног индустриског цртача, 
в) индустриског надзорника', 
г) индустриског (занатског) пословође, 
д)' млађег индустриског техничара- (без средње 

техничке школе)и 
• ђ) погонског техничара. 

Курсеви за » а њ е под а), б), и в) су нижег ранга* 
а курсеви за звање под г), д) и ђ) су средњег ранга. 

Члан 35 
Курсеви се - састоје из теор.еЈСке--» практичне 

Јобуке. - "" , ~ -
Теоретска обука 'обухвата предмете: 

а) о п ш т е г о б р а з о в а њ а и 
б) стручне. 

Практична обука обухвата цртачке и конструтор-
ске редове, пр орачу надања., практична испитивања 
и мерен«* на машинама, апаратима и уређајима, елек-
трична мерењу експерименте, лабораториски рад на 
истражна*њима, »анализама и синтезама, изо и рефе-
ратима' о могућности рационални је организације ра-
да иа појединим радним местима, групи радних ме-
ста^ оделењима! и читавим погонима. 

-Тематика мора да је узета из делокруга рада 
тачних јединица« курсиста), или да је бар е тим дело-
кругом у најужој вези. 

Члан 36 
Теоретска се обука врши ван радног бремена. 

. Практични се обука може делом, а повремено и 
сасвим, обављати за радно време, ако то редовито^ 
п о с л о в н у не " сметај односно ако с е . може корисно 
повезати са редовним радом матичне јединице по-
сетиоца курса. 

Члан 37 
Курсеви се по правилу одржавају . у матичним 

јединицама курсиста- тј. у сваком, предузећу у кома 
»мз довољно службеника који се "за курс пријаве. 

Ако "је у једном предузећу премало пр и јављених, 
мо лее зд м ш истрае и »»оспорат нано руко водство са-
купити курсисте исте врсте из разних предузећа У 
једно, где ће курсисти вршити' редбвиту службу и 
истовремено похађати кур»с. 

Изузетно се могу курсеви одржавати и у седишту 
дирекције. Одобрење за ово даје надлежни мини-

стар, »а образложени предлог административног«* 
ративног руководиоца 

Уколико у једном ресору не би ,било организова« 
одговарајући курс, заинтересовани службеници из 
дотичног рееов-ча могу похађати одговарајући курс 
о р г а н и з о в а у другом ресору по одобрењу .админи-
стративно- оператиеног руководиоца који ј е органи-
ЈСШО дотичи и, курс. 

Члан 38 
Курсеви нижег ранга трају по правилу 4 месеца* 

са приближно ЗОО часова теоретске и практичне обу-
ке укупно, док курсеви средњег ранга трају по пра*-
вилу 6 месеци са приближно 500 часова теоретске 
ш практичне обуке укупно. 

Време одржавања курса одређује генерални од-
носио главни директор надлежног а д м и н и е тр ати вио -
оперативног руководства. 

Члан 39 
Сви трошкови око одржавања курса и полагања 

ванредних испита терете сне организационе јединице, 
чији службеници курс похађају и то у сразмерном 
делу према броју курсиста. 

Члан 40 
Главни надзор и евиденцију о тим курсевима! 

воде персонална одељења- односног министарства* 

Члан 41 
На краЈу курса слушаоци полажу ^завршни испит 

пред испитном комисијом, коју поставља почетком' 
сваке године за. ту годину генерални односи •> гл сви« 
директор надлежног административн^-одер^-иви«*«' 
руководства. 

Испитна комисија за полагање завршног испита 
се састоји од три члана од кој* је најмање један пре-
давач на курсу. 

Испитна комисија оцењује курсисте »са оценом: 
одличан, врло добс(р, добар и слаб. 

' Овај завршни испит сматра* се стручним испитом 
који се тражи по Уредби о индустриско-техничкој 
струци у чл. 2 з а добијање одговорајућих звања. 

Члан 42 
Завршни испит се састоји као и стручни испити 

из два дела, и то: 
писмено-практични део испита и 
усмени део испита. 
Оба дела испита преставља ју целину. Кандидат 

се пушта» иа полагање усменог дела испита гко успе-
шно положи писмено-лрактичеи део испита,. 

• Трајање анем ено-притичи ог дела испита може 
бити највише 10 дана, а- усменог дела испита не може 
бити мање од једног сата нити више од три сата. 

Члан 43 
Ослобођење од прековременог рада, напорних за" 

данака, теренског гаосла, путовања и сл. може се 
одобрити аналогно одредбама члана 26 овог правил-
ника. 

За полагање завршног испита кандидати се при-
јављују одмах по завршетку курса. Писмени испит 
почиње најкасније месец дана шо завршетку курса, 
ч усмени део испита одмах по положеном писмено-
практичном делу испита 

Члан 44 
Програм куроа- из теоретске обуке »а. курсисте 

сф праксом обухвата о^ште образовање и стручно 
познавање. 
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Програм општег образовања прописује Комитет 
еа законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ. 

Стручно познавање обухвата«: 

а!) за индустри је лаборант« 
елементе техничке математике, рачунале оа) ло-

гар ит м-с|р ом, елементе науке о чврстоћу елементе ме-
ханичке и хемиске технологије, елементе техничке 
физике и опште хемије, мерење и ваг^ње, сигурно-
сне и хигијенске прописе; 

б) за помоћне индустрије цртаче 
елементе техничке математике, рјачушње са ло-

гаритмаром, елементе науке о чврсто ћи, елементе ме-
ханичке и хемиске технологије е нарочитим обзиром 
на привредну грану у којој раде, елементе плани-
метрије и стереометрије, елементе котаране пројек-
ције. а.к е оном е гри Је и перспективе; 

В)ЗА индустриске надзорнике 
елементе техничке математике, раћушње са ло-

гаритмзром, елементе науке о чврстоћа елементе ме-
хсничке и хемиске технологије е нарочитим обзиром 
на привредну грану у којој раде, сигурносне и хи-
гијенске прописе, елементе рационалне организације 
рада; 

г) за индустриске (занатске) пословође 
елементе Јехничке математике, рам умање са лк>-

гаритмгром, елементе науке о чврстоћи, елементе ме-
ханичке и хе&иске технологије е нарочитим обзиром 
на привредну грану у којој раде, елементе техничке 
физика и .опште, хемије, мерење, испитивање и-в'аг 
тање, сигурносне и хигијенске прописе« читању тех-
ничких нацрта, елементе рационалне организације 
рада; 

д) за млађе индустрије техничаре 
техничку математику, рачунање оа логаритмаром 

и логгритамским, таблицама, науку о чврстоћу ме-
ханичку и хемијску технологију е нарочитим обзиром 
на привредну грану у којој р'аде, елементе техничке 
физике и опште хемије, мерење, испитивање и вр-
гање, сигурносне и хигијенске прописе, техничко цр-
тање, котирану пројекцију, аксонометрију и еле-
менте перспективе, елементе рационалне организа-
ц и ј е рада; 

ђ) за погонске 1ехничаре 
техничку математику, - рачунање Ф ло гарит ма-

ром, елементе науке о чврстоћи, механичку и хеми-
ску технологи Ју е нарочитим обзиром на привредну 
грану у којој раде, елементе техничке ^физике и 
опште хемије, мерење, испитивање и ваг-ање, сигур-
носне и хигијенске прописе, техничке нацрте; ра-
ционалну организацију творничког рада односно ра-

да у погону, норме, стандарде и типизацију. 

Члан 46 
Програм кур сл из практичне обуке постављај 

техничко руководство оне организационе јединице 
код које се курс одржава уз претходно одобрење 
•адмнниетр<ативно-оперативног руководства, према 
1оквирн!им упутствима персоналног одељења одно-
сно стручног школства дотичног министарства-, а У 
складу са одредбама, чл. 34, 35, 36, 38 и 44 овог пра-
вилника. 

Члан 46 
По »положеном завршном испиту комисија из-

даје кандидату сведочанство о успешно завршеном 
курсу. Ово еведо тан ство служи као прилог молби за 
постављење у одређено звање. 

IV. — ПОВРЕМЕНИ КУРСЕВИ ЗА СТРУЧНО 
УЗДИЗАЊЕ 

Члан 47 
Зм службенике индустрисмо-техничке струке по-

стоје периодични годишњи- курсеви за њихово 
стручно уздизање, који су обавезни за службенике 
следећих звања: 

<аО индустриско^ техничара, 
б) вишег индуетриског техничара, 
в) вишег погонског техничара), 
г) млађег индустисшг инжењера 

Ове курсеве могу да похађају и остали службе-
ници индуетриско-техничке струке, -али за исте нису 
обавезни. 

Члан 48 
Сваке се године има да организује по један 

повремени курс средњег односно вишег ранга. 
Курсеви средњег родила измењени су за службе-

нике наведене тод а), б) и в), ^ курсеви вишег ранта 
за службенике наведене под г) у претходном члану 
овог правилника. 

Чл»зн 49 
Циљ је ових курсева подизање стручног зна-

ња индустриско-техничких кадрова, који се пости-
зан«: 

а) продубљивкњем и освежавањем темељних 
знањо, као и 
1 б) рефератима о напретку технике за време 
последње године. 

Начин рада у тим курсевима биће: предавања, 
по могућности са е к е п<е;рим е ити м-а, демонстрацијама, 
филмовима и про јемци јама, згитим дискусионе и де-
батне вечери, рад у специјализов^ним кружоцима, 
екскурзије н»а градилишта нових и у постојеће по-
гоне предузећа и т.сл. 

Предавања и мш*ју бити актуелна и иа највишем 
нивоу у односном рангу курса, а при том не сувише 
уско специјализовања. Стручно вођени е пе цијели зо-
в<ани кружоци продубљиваће материјал предавања 
и наћи везе са специјалном делокругом курсиста. 

Члан 50 
Предавачи на овим, курсевима имају бити 

истакнути с т р у г а н и из дотичне привредне гр^не, 
из министарств.а. генералних односно 'главних ди-
рекција, са Јкиверзитч* ег евентуално других'шко-
ла, & према потреби и из иностранству 

Члан 51 
Предавања и дискусије ће се одржавати сваког 

дана. ' 
Секретаријат курск« водиће евиденцију о= раду 

сваког појединог курсисте. 
Завршног испита нема, 

Члан 52 
* Организатор и руководилац ових курсева биће 

односно министарство. 
Трошкови око одржавање и приређиван^ тих 

курсева, путовања и боравка- у месту одржавања 
курса предавача и курсиста, иду на терет оних .ор-
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• 
ганизационих јединица чијег службеници курсеве по-
хађају, а деле се н.а т е организационе јединице сраз-
мерно трема броју курсиста. . 

Члан 53 
Сем напред наведених у чл. 46 обавезних кур-

севи могу по потреби администдоаггивно-оперативни 
руководиони за уздизање и усавршавање постоје-
ћих кадрова организовати и друге курсеве. 

Какви, где, када и који курсеви се имо ју у току 
једне подине одржати, одређује административно-
оперативни руководилац у сагласности са надлеж-
ним министар ств ом на основу пл?ш стручног узди-
зања кедрова. 

Члан 54 
Ови курсеви се узимају у обзир за добивање ви-

шег звања, али не дају службенику право на-извесно 
водање. 

V — СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Чл ЈН 55 
Службеници индустриско-техничке струке имају 

право на специјализацију и то 5 година после поло-
женог испита односно пријема у струку, ако нису 
полагали испит прет ступ-њу у ову струку, и то на 
сиециј-а-лиаацију у ужим подручјима своје гране 
делатности, — на градшпиштима, у погонима,, лабо-
раторијама, ииститутима и. другим установама У 
земљи и у иностранству. 

Специјализација по правилу траЈе 1 до 2 године. 
Трошкови око специЈгииаације иду на терет оне 

организационе јединице, код које је службеник до 
одобрења специј^лизавдје радио. 

Одлуку о слецијализацији доноси надлежни МИ-
НИСТЕР- за службенике министарству генералних и 
главних д и р е к ц и и а на предлог генералних « глав-
них директора! за службенике оних организациони* 
јединица којима односне дирекције руководе* 

VI. — ПРЕЛАЗ ИЗ СТРУКЕ У СТРУКУ 

а) за приправише 

Члан 56 
При прелепу из друге струке у индустриско-

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

Претр ашику се може признати ранија приправ-
ничка службо, а дужина! стажа у том случају одре-
ђује се према сродности по е лее а раније и индус-
трисио-техничке струке као и према степену спрем-
ности пр игор станика за полагање иошгга*, е тим да* 
укупна приправничка служба не може бити краћа о д 
две трећине припрантичке службе индустриско-тех-
ш ч к е струке. 

Приправник неће по извршеном прелазу полага-
ти оне предмете Јсоје је положио на ранијем струч-
ном испиту. 

Члан 57 
ПрипраБИику који је стручни егспит положио пре 

престанка службе, признаће се положени испит при-
ликом враћала у службу, ЕКО прекид није био дужег 
од две године,' уколико то ниј<е изричито решењем 
о поновном .постављењу (у коме се. може одобрити 
ослобођење и само од п о ј е н и х делова испита) 
другачије одређено. 

У случају да кандида* има да полаже испит, 
стиче право на полагање истог најраније 6 месеци 
по поновном пријему у службу. 

б) за службенике 

Члан 58 
Прелаз из друге струке у индустриско-техничку 

струку допушта се -ако службеник који прелази има 
стручну спрему предвиђену за одговарајуће звање 
индустриско-техничке -струке и да- на крају одређе-
ног ,рока положи стручни испит, Рок за полагање 
овог испита не може бити краћи од 3 месеца ни 
дужи од године -дане Ио положеном испиту служ-
беник се поставља у одређено звање. До постав-
љења на ново звање службеник з2држав.а дотада-
шњу плату. 

Службеник неће у индустриско-техничкој стру-
ци полагати ове предмете које је положио у ранијој 
струци. 

Ако при прелазу и* друге струке у индустриско-
техничку струку службеник добије неко више звање 
за које нег је прописан стручни испит, полагаће струч-
ни испит предвиђен за почетко звање из одређене 
групе зв'а»ња 

Члан 59 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

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

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

VII. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ч^ан 60 

Преведене! приправници морају полагати стручни 
непот према чодредбама овога правилника. 

Ако је пр нпр авнику .истекао рок приправничке 
службе или је до истека рока- остало недовољно 
време за припремање стручног нешта , продужиће 
се у том случају приправничка служба ради пола-
гања стручног испита за) онолико колико је потребно 
за припремање испита али највише за 6 месеци. 

Чл2Н 61 
Службеник који није положио стручни испит 

или испит који ј е положио не одговара« испиту про-
писаном за зв иње на које је преведен, дужан је 
стручни испит односно! допуну овог испита положи-
ти у року од једне године од ступања на снагу овог 
правилника 

Члча 62 
По оцени стручне комисије од полагања струч-

ног испита« из претходног члана могу се ослободи-
ти руководни службеници, као и службеници који 
имају потребну »стручну праксу сг способност за 
вршење послова одређеног звања односно функције. 

Члан 63 
Постојећи специјални стручни курсеви имају се 

саобразити одредбама о стручним курсевима из овог 
правилника. 
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Члан 64 
У сваком конкретном случају стручна. Комисија 

ке решити коме стручном испиту из овог правил-
ник* одговара раније џоложени испит. 

Члан 65 
Овај страдалник ступа на* снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Ф е д е р а л н е Народне 
Републике Ју го слави је*'. 

Бр. 6524 
1 јула 1548 године 

Београд 
Министар тешке индустрије* 

Франц Лескошек, с. р. , 
'Министар рударства* 
Бане Андрејев, с. р. 

Министар електропривреде, 
инж Никола Петровић, с. р. 

Министар лаке индустрије, 
др Саво Златић, с. р. 

Сагласан, 
Председник 

Комитета з , законодавство и изградњу 
народне »ласти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

647. 
На основу чл. 24 Уредбе о ревизији државних 

привредних предузећу надлештава и установа про-
иисујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О РЕВИЗИЈИ ДРЖАВ-
НИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА, НАДЛЕШТАВА 

И УСТАНОВА 

I. — ОПШТИ ДЕО 

1. Задатак ревизије 
Основни је задатак ревизије да прегледом и 

испитивањем пословања свих државних привредних 
предузећа (газдинстава, сервиса), надлештава и уста-
нова: 

»а) проверава финансиске резултате свих при-
вредних планова, као и општедржавног буџета; 

б) у циљу снижења пуне цене коштања«, про-
верава коришћење скривених резерви, могућности 
боље организације и веће продуктивности рада, при-
мену новаторства, штедњу и Др.; 

в) учвршћује фин-ансиску и планску дисци-
плину; 

г) открива расипништво и штеточинама сваке 
врсте, слабе и немарне односе према друштвеној 
имовини и раду, који наносе штету привредном ра-
звитку земље; 

д) утврђује злоупотребеа неправилности и иро-* 
пусте, открлвајући њихове у з р ж е и одговорности* 
преду зима јући једновремено мере за њихово спреч 
чавање и отклањање, као и з-а обезбеђење накнаде 
штете. О утврђеним алоу®<отребгма тежим непр>а-
влдндетша и иродаустивд т ш ш т ш г и а д ш а к о г 
јавног тужиш**. 

2. Врсте ревизије 
Ревизије су редовне и ванредне. 
А. — Редовне ревизије врше се по утврђеном 

плану и обухватају детаљно све пословне операције 
односног предузећа (газдинства, сервиса), надлештва 
и установе. 

Редовним се сматрају и оне ревизије које се 
врше »а пробир и прескок, ако је према оцени реви-
зора' пословање предузећа (надлештва, установе) у 
основи правилно и постоје следећи услови: 

а) општи знаци испуњавања плана предузећа 
по обиму, квалитету и вредности, које ревизори при-
купе у припреми ревизије, а употпуне у предузећу 
непосредно по свом доласку; 

б) општи знаци уредности рочуноводствене и 
остале евиденције; и 

в) општи знаци цспуњавања финансиских оба-
веза сагласно финансиски^* плановима, односно пред-
рачуну. ^ 

Вршење редовне ревизије на про бир и прескок 
може -бити наређено и одлуком којом се одрађује 
извршење ревизије. 

Ако је редовној ревизији претходила ванредна 
ревизија, и њен се обим налази у оквиру задатка 
редовне ревизије к-оја се има извршити, он ха се пре-
гледани део пословања од стране ванредне решаије 
мота изузети од поновног прс1ледл редовне реви-
зије Зт- случај да су ванредном ревизијом стављене 
примедбе вз пословање, ревизори ће проверити да 
ли Је по њим.з поступљено. 

Период пословања обухваћен комплетном реви-
зијом не подлежи поновном прегледу редовне реви-
зије, већ се проверава да ли је покупљено по примед-
бама, уколико их је било. 

Свака редовна ревизија се н?стсвља па прет-
ходну, тако да ревизијом временски буде обухва-
ћено целокупно пословање. 

Б — Ванредне ревизије врше се према потреби 
и изван плана ревизије, детаљно обухЕа! ајући одре-
ђени задатак по предмету и времену. 

И ванредне ревизије могу се вршити на пробчр 
и прескок под истим-условима који важе за редовне 
ревизије, уколико одлуком за вршење ревизије ниЈе 
наређено да се има извршити детаљна ревизија. 

Да би се отклонили случајеви удвојених ванред-
них ревизија, по једном предмету, у исто време и 
на истом месту, орган који наређује ревизију дужан 
је да о томе извести вишег надлежног органа у 
истом ресору. 

Ревизије, које се врше по овом упутству, не 
искључују нити замењују редовен надзор надлежних 
руководилаца по посебним прописима њихове опе-
ративне службе. 

Посебном врстом ванредне ревизије сматра се 
финансиска ревизија, којом Министар финансија 
ФНРЈ и министри финансија неродних република 
испитују и пр оверавају резултате свих привредне-" 
финансиских планова у току њиховог извршавања, 
као и стање и начин руковања државном имовином. 

3. Метод ревизије 
Ревизија извршује своје задатке провер-авањем 

финансиских резултата који проистичу, из оствари-
вања привредних планова. Ово се постиже 'Прегле-
дом и испитизањем књига и докумената, која, се од-
носе н«а имовину и * пословне операције (промене), 
као и уп оређзшшуем књиговође т вен их сташа са 
стмрсно« стадима. 

По п р е т к у ревизија посматра пословне опера-
ције и имовинска,, е таља у сагласности са чир описима 
и нор шима кадана је регулисано односио поел&тње* 
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Ревизија се може бавити и свестранијим испо-
тив ањима пословних операција и имовинских сташа 
на начин који обезбеђује проучавање проблема, за-
што је потребно посебно .овлашћење надлежног ор-
гана. 

4. Организација ревизионе службе 
Ревизија1 привредних предузећа (газдинстава, 

сервиса), надлештава и установа, обавља се преко 
ревизиони* одељења министарстава (комитета, ко-
мисија) и ревизионих група њима подређених ди-
рекција и управа, сагласно чл. 8 и 10 Уредбе о реви-
зији државних привредних предузећа, надлештава и 
устангова и то: 

а) ревизије -државних привредних предузећа 
"врбе ревизори одминистративно-оперативних руко-
води лаца; 

б) ревизије дирекција! (генералних и главних), 
управа и других надлештава и установа, непосредно 
подређених министар ствима, комитетима и њима р-а>-
вним иадлештвиш«, врше ревизори односних мини-
старстава, комитета и надлештава; ч 

в) ревизије надлештава и установа подређених 
дирекцијама и упрашала врше ревизори односних 
дирекција и управа; 

г) ревизије министарстава, комитета и других 
надлештава, које се налазе под руководетвом виших 
наредбодрв-аца из чл. 3 Уредбе о извршењу буџета, 
врше ревизори Министарства финансија ФНРЈ од- ' 
носно министарстава финансија народних република!. 

" Ревизиона одељења министарстава координира ју 
рад свих резизионих органа у ресору, узимају ак-
тивно учешће у вршењу ревизија са циљем да пот-
помогну ревизиону службу својих дирекција и да 
самостално извршују ревизионе задатке V предузе-
ћима, надлештвима и установама. 

Одељење финансиске ревизије Министарства 
финансија ФНРЈ* и одељења ф и н а н с и ј е -ревизије 
министарстава финансија народних република ко-
ординира^ рад свих ревизиони^ органа у ФНРЈ — 
односно у народним републикава. Ова координација 
с^сто-ји се у сарадњи при изради планова ревизија, 
у контроли .извршења истих и у давању стручних-
упутстава и1 смерница за правилно вршење реви-
зионе службе. 

Преко ових одељења Министар финансија ФНРЈ 
и министри финансија народних република врше 
»према потреби и финансиску ревизију државних 
привредних предузећа, надлештава и установа. 

Да би се ревизиона служба што успешније одви-
јала, сви ревизиони органи (одељења и групе) ду-
жни су да сарађују са планским и осталим одеље-
њима надлежних руководстава 

Ревизори обављају ревизије по наређењу над-
лежних руководилаца. 

5. Планирање ревизија 
Планирање ревизија врши се на бази резултата 

.извршених планови протеклог периода, као И зада-
така текућих Кланова. 

Редовне ревизије врше. се у оквиру годишњег 
плана р!евизија. Годишњи план се дели на троме-
сечне и по истима се 'испуњавају ревизиони задаци. 

Годишњи пла« редовних ревизија обухвата: 
а) број предузећа Соединетава, сервиса),, над-

лештава и установа, код којих се има извршити ре-
довна ревизија; 

• б) укупан број радних -дана сведених на јед-
ног ревизора, а потребних за! извршење 'планираних 
ревизија; 

в) укупан број сопствених ревизора и прора-
чуна™ број њихових радних дана (сопствене снаге); 

г) колико радних дана недостаје за извршење 
задатака предвиђених у штапу ревизије и како ће се 
обезбедити њихово извршење; и 

д) основне задатке ревизије (смернице). 
Тромесечни план садржи исте податке као и 

годишњи, а поред тога још и назив свих предузећа 
(газдинства, сервиса), надлештава и установу датум 
почетка ревизије, начин вршења ревизије, име реви-
зора и период пословања који треба обухватити ре-
визијом са нарочитим истицањем посебних задатака 
у сваком предузећу, надлештву или установи. 

Годишње и тромесечне планове дужни су да са-
ставе административно-оперативна руководству од-
носно органи државне управе под чијим се руковод-
ством налазе надлештва и установе (чл. 8 и 10 
Уредбе о ревизији). 

Ови планови благовремено се достављају реви-
зионом одељењу надлежног министарства, које, на 
основу ових, саставља заједнички план за цео ресор. 
План ресора доставља се Министарству финансија 
.ФНРЈ — односно министарствима финансија народ-
них република на усклађивање. Усклађене планове 
оверава министар финансија и враћа* их надлежним 
ресорима. 

Истовремено са годишњим плановима подносе се 
на усклађивање и оверу и штапови редовних реви-
зија за прво тромесечје наредне године. . 

Планови за остала тромесечја подносе се* на -
усклађивање и оверу у последњој декади месеца 
који претходи почетку односног тромесечја!. 

Уколико се покаже потреба за изменом троме-
сечног плана-, о сваком таквом случају надлежни 
орган известиће Министарство финансија ФНРЈ — 
односно министарство финансија народне републике. 

Сагласно прописима о координација планирања 
ревизионе службе (чл. Б У тбе о ревизији) дужни 
су министри финансија на., одних република да до-
стављају т увид Министру финансија ФНРЈ оверене 
годишње и тромесечне планове ревизија народних 
република, збирних по ресорима*. 

6. Права и дужности ревизора 
Основна дужност ревизора одређена је обимом 

задатка садржаног у решењу на основу кога се врши 
ревизија. 

СхЛре него што приступи вршењу ревизије, реви-
зор је дужан показати, на потпис, руководиоцу пре-
дузећа (газдинства, сервиса), надлештва или установе 
и шефу рачуноводства, своје исправе које га овла-

. шћују на радње прописане овим упутством, ® одно-
сно руководство је дужно омогућити ревизору сло-
бодан увид у планове, књиге, документа и евиден-/ 
ције предузећа (газдинства, сервиса), надлештва или 
установе. 

том циљу ревизору се имају да«ти сва објаш-
њења, како од руководства, тако и( од осталих рад-
ника и службеника предузећа (газдинства, сервиса), 
надлештва или установе, о свим пословним опера«-
цимама и имовинским стањима који су увези са извр-
шењем његовог задатка. С тим у вези ревизор је 
овлашћен да писменим или усменим путем проверава 

-исправност изнете му документације и датих изјава 
и код других предузећа (газдинстава. сервиса), над-
лештава ЈИ установа. 

^/*1рем»а потреба ревизор може изузети из архиве 
предузећа (газдинства, сервиса), надлештва или уста!-
нове 'где врши ревизију оверене преписе докумената* 
а ако је у питању кривично, дело, и оригинале. 

' [ ј У сагласности оа руководиоцем предузећа (по-
данства, сервиса), надлештва или установе ревизор ј е . 

'овлашћен да издаје стручна упутства за исправљање 
учињених грешака у књиговодству, а У случају кон* 
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статовања неажурност у рачуноводственим посло-
вима да ангажује све рачуноводствене^ снаге (слу-
жбенике) за ли^зидацију заостатака. 

Ревизор је дужан да подноси писмене предлоге .. 
руководиоцу предузећа (газдинства, сервиса, подле-
шгва или >станове за предузиман^ одговарајућих 
мера у циљу отклањања констатованих неправилно-
сти, злоупотреба и причињених штета. 

Уколико ревизор НР постигне сагласност са ру-
ководиоца у погледу прикупљања) објашњења, при-
времено** и з у з п ^ њ а прописа докумената и оригина-
ли, дгзањт упутство0, ангажовања! службеника или 
по подне!им за:п^п:.\11 за отклањање констатованих 
непр'-т;илн()С1Р, зл ју П'. .реба и ште13, обавестиће нај-
краћим н>тсц свог п.^постављеног органа ради 
предузиман^ л/л^пх мера, а осим тога констатоваће 
епу чињеницу и у решзионом налазу. Ако пак испу-
њење ревизорска предлог.з нс дозвољава 'одлагање 
до састава рсвпзпоног налаза и решења о изнетим 
констатацијата, јер би то могло проузроковати ште-
ту ао државне интересе, која се не би могла попра-
вити, ревизор је дуж н хитно поступити по чл. 14 -
Уредбе о ревизији државних привредних предузећа, 
надлештава и ^тенова, тј. тражити интервенцију 
Л^Длсжпог државног органа/ 

' У своме раду ревизор се мора правилно опхо- • 
дитн према срг--:п:!.:а чији рад прегледа и- испитује, 
као што се и руководства морају правилно опхо-
дити трема рег, изо ;у, Јер само такав однос обезбе-
ђује пуну мору сагласности и објективне строгости 
у оцењивању доб зах и нарочито рђавих поступака 
оперативне сл:>:::бг. 

7. Резвзгони налаз и даљи поступак 
У току ревизије ревизор води- белешке о нађе-

ном чињеничном стању и његовој докумећтацији, 
пропраћене кратким стручним опаскама и оценама. 
Ове белешке садрже материјал за ревизиони налаз. 

Пре него што сг приступи састављању ревизио-
31ог налаза, у циљу по стишавања што веће преглед-
ности прикупљено? мгтсријала, белешке треба« гру-
писати према подели из посебног дела» овог упутства 
тако да се закључци у ревизионој! налазу изнесу; 
3 сажетој форми. 

Ревизиони натаз Је службени'*кт који се састав-
ља па лицу меспз одмах по завршеној ревизији и 
носи број овлашћења за вршење ревизије. 

Рсзнг.истш излаз-се дели-на:4 

а) општи део, в ' 
б) конкретни налее и 
в) закључак. 

Општи део садржи податке4 о овлашћењу на 
основу кога је извршена ревизија, о предузећу (газ-
динству, сервису), надлештву и Лк' установи (назив, 
место* администр атт*1ночжгејр*ативни . руководилац и 
сл.), њиховом руководству, о обиму и врсти реви-
зије; почетку и завршетку'ревизије и име ревизоре. 

Конкретни налаз садржи излагања о учињеним 
запажањима, примедбама и, закључцима, тј. податке 
о свима нађеним и утврђеним- чињеницама, као што 
су недостаци, пропусти, недрашлношг и злоупо-
требе, које су се догодиле у предузећу, надлештву 
или установи, а које су конкретно формулисан и 
доку миловане. 

Овај део налаза садржи и све изведене закљу-
чке, а истовремено обухвата« и добре стране рада у 
предузећу, надлештву или установи; које се одра-
жавају у »равиагаом извршењу и премашен^ певана 
.и1 другим* успеси«^ Иѕлв&анза у овом дели* нада&а 
састављају- се преш • подели? посебног- делат- овог 
упутстава 

Зшодрвдг "^ввивитог, налбат пред« 
логе рѕшшодеаг у циљу до.&озшшт п в Ш т Ш ) , који 
Је* бита1 предмет" д®лвѓеат шустуркп: 

Ревизиони налаз саставља се у два оригинална 
примерка, од којих један оста Је предузећу (газдић 
ству, сервису), надлештву или установи, а други <прш 
мерак ревизор предаје органу који је наредио извод 
шење ревизије. Уколико садржај ревизионог налазу 
буде потребан и другим органима, издаваће се ове« 
рени преписи целог налаза или његових извода. 

Ревизиони намаз и његове ко нет атаци је овера-
ва својим потписом ревизор, а руководилац преду-
зећа (газдинства, сервиса), надлештва или установе 
и шеф р у к о в о д с т в а , потписом на истом, потврђују! 
пријем једног примерка, којом приликом дају и сво-
ју изјаву у вези оа садржином налаза. 

Ако се руководилац предузећа (газдинства, сер? ' 
виса), надлештва сгли установе сагласи у целости или 
делимично са ревизионим ншазода, дужан је да из-
врши предложене мере са којима) се сагласио, а уко* 
лико се није сагласио, у целости или делимично, ду-
жан је да. ст аси на шмом налазу ( његовом проод« 
жењу) своје образложене приговоре. 

Сви оспорени ревизиони налази расмаорају се 
прво код административно-оперигивног (руководства, 
када је у питању ревизија државног привредног пре" 
дузећа» (газдинства, сервиса), односно код првог ви-
шег орган!:! државне ресорне управе, када! је у пи-
тању ревизија надлештва или установе. 

Надлежни орган из претходног става дужан је 
да донесе одлуку у року потребном да се спречи 
штета и обезбеди нсрмшш ток пословања.. Расмат-
ра1њу код доношења одлуке, по оспореном налазу, 
по правилу, присуствују и ревизор који је састави^ 
налаз, ради к о н с у л т у ј е . Према исходу решавана 
по ревизионом налазу, ревизор може да одустане 
од својих предлога; или да- их измени, а може и да 
о стине при свом схватању. У случају негативно до-
нете одлуке у односу на предлог ревизора, спорни 
(налаз има се доставити на- коначну одлуку ресорном! 
министру. 

Оо оспореним налазима ревизора Министерства 
финансија ФНРЈ односно министарстава финансија) 
народних република, који код административно-
оперативног руководиоца или вишег органа државне 
упрше нису решени у смислу предлога ревизору 
коначно решење доноси Министар финансија ФНРЈ, 
одно-сно министар финансија наводне републике У 
сагласности са. министром дотичног ресора. 

Сва- решења која надлежни органи доносе по 
ревизионим налазима издају се у два' оргитгинална-
примерка и прикључују оригиналом налазимо. 

Сви. налага у овереном- препису нрилагаће се уз 
односни годишњи3 завршни- рангун приликом његовог 
достављања из одобрење, да би се преглед заврш-: 
ног рачуна, који претходи његовом одобрењу, мо-
гао што потпуније, брже и лакше обавите 

За сва она питања која- ревизор није обухватио 
налазом, зато што није било довољно услова« за њи-* 
ХОБО уношење V налаз и чи због тога што је имШ 
тама® налог, може изузетно саставити посебан ре-
ферат. који ће предати непосредно' ор лану, КОЈИ јв 
наредио ревизију. 

& Е в и д е н ц и и резултата- ревизионе* с л у ж б е 
Према чл. 19 Уредбе о ревизији,, органи надлеж-

ног за о д р е ђ е њ а е ревизија доставља ће Министар-
ству' финансија Ф Е И о д а а ш мнистарствиме фи-
нансија' Ш1ршших репубдаша, од т х по извршеној 
ревизији« главне подтачке- из1 рен наивних- нФ&аш на 
о б р а л и КОЈИ ће. сѕ накнадне прописати. 

Д т би Министарство • финансија ФНРЈ- могло ко* 
ристити и резултате републикански*- ревизија под--
носиће му -министарства, фи«гис«:;,а и«родише репу-« 
&ФН«а м«есћчне збирне извештаје о ђеадф 
аријама оа к р х к и м образложењем и анализана 
ног. станци • • * " 
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О р е ш подацима из примљених извештаја и ре* 
виаионих нулава, моци се добијају непосредним вр-
шењем ревизија од стране ревиз!ора Министарства 
финансија' Ф(Н1РЈ, устројиће се у Одељењу финан-
с и ј е ревизије »Министарства финансија ФНРЈ,- мар-
потека предузећа (гаединстава, сервиса) савезног 
значаја и надлештава установа ФНРЈ за. потребе" 
оперативног вршења ревизионе службе. 

Сагласно предњем стиву устројиће исте »грго*-
теке т обим својих надлежности, како сви савезни . 
лигаши надлежни за вршење ревизија, тпко и мини-
старства финансија народних република и остали 

*аддлежн1и оргши за вршење ревизија у народним 
хђубдшозма 

II. — ПОСЕБНИ ДЕО 
Р1гди прзбидасг извршења задатака ревизије, 

моје одређује уредба!, у циљу до рад ревизије »а 
Терену буде обухваћен одређеним системом, у овом 
делу упутства- предвиђају се одредбе посебно № 
предузећа и посебно1 за надлештва и установе. 

А. — Ревизија предузећа 
У циљу успешног извршења ревизиоиог задат-

ка, одређени ревизор дужан је да претходно при-
бави сне »податке који ће му послужити за правилно 
ладењитање рпда предузећа у току ревизије. 

Ове податке ревизор ће прибавити код органа 
Јсо ји је наредио сревши ју, пре одласка на терен и у 
Ѕ̂ЈМОМ предузећу код руководство, пре почетка ре-

визије. 
Подаци којег ће' ревизору пружили орган надле-

жан за о.лређивање р е в и ј е , треба да ближе одреде 
задатак због кс^а се врши ревизија и опште стање 
предузећа. 

Подаци које ревизор прибавља у предузећу од-
носе се у првом реду на налаз раније ревизије и 
извршење предлогу »ако их је ракије ревизија учи-
нила- у своме нглазу, и друга, обавештења потребна 
ревизору ради његове оријентације. 

Распоред реда*, којим се обухвата ревизиони за-
датак, извршиће се на ка ј целисходан ји начин по оце-

• Чи јревизиотог органа, при чему треба имати у виду 
с а с т а ревизије (појединац или комисија) као и вр-
сту привредне делатности, која је предмет ревизије, 
е тим да се ревизиони задатак има извршити у пот-
пуности. 

Рад • ревизора при прегледу и испитивању по-
словних оперпцила ослања се на. преписе односне 
гране службе и премисе о ревизији. 

1. Ревизија извршења фииансиског плана 
а) Преглед извршења обеде??, из фмншсиског 

п л г т према буџету треба проверити нарочито об-
зиром на« рокове у којима су ов.? обавезе имале да 
буду извршене. 

Код прегледа правилности обрачуна опште др-
жа ви е »кумулације треба обратити пажњу еа пра-
вилно примењивана свих прописа- ко јо* регулишу 
ову материју. Поређењем са финансијским планом 
Ј̂деа се утврдити да ли порез на промет производа 

пребацује или, подбацује планирани износ, као' и 
разлоге за ово, имајући у виду да- испуњење плша 
захтева његово испуњење по количини, вредности и 
асортиману. Амо1 је план производње премашен, тре-
бо "испитати да ли Је порез на промет сразмерно о-
брчлунат и - уплаћен. Истовремено овим прегледом, 
треба проверити правилност обрачуна и уплате свих 
осталих прихода, как) што су: разлика пореза н(а 
•промет, који се не може обухватити стопом пореске 
тарифе, разлику иа ценама код сировина, готових 

I ФрсшзвДОМ разлика у дени ју слободној продаји (ко-

мерцијална цена) и разлике од обавезног снижења 
пуне цене коштања. 

Код прегледа обрачуну расподеле и уплате до-
бити нарочиту • пажњу тр-еба обратити да ли се они 
уредно обрачунава, р а с п о р е ђ у ј и уплаћује у рас-
поређен™ износима« према постојећим прописима 

Код прегледа осталих обавеза из финац е неког 
плана према буџету (впише обртних средстава раз-
лике на рабату) треба проверити да ли се обрачу-
навају и уплаћују у буџет. 

Истовремено са провером извршења обТ}?,5?® 
према буџету треба утврдити и благовременост из-
вршења обавеза финансиског органа према предузе-
ћу које се односе на п о в е ћ а о сопствених обртних 
средстава, финансирање инвестиција! и покриће, 
планом предвиђеног губитка. 

б) У погледу амортизационог фонда ревизија 
»обЅух<Е|ата1 правилност обрачуна и благовременост 
уплата едоорггизационих изнова 

в) Код проверувања обавеза предузећа према 
административно-оперативном р^ководиоцу прегле-
дом се обухвату правилност обрачуна и уплата ре-
довног доприноса, доприноса за кадрове, доприноса 
за централни фонд, разлике по просечним гшдвозном 
ставу н др. 

г) Код прегледа посебних ф о н д — фонда 
руководства предузећа,, фонда средст .а. за само-
стално располагање — има се провери ^ к~ко оства-
рење прихода, тако и извршење р а с да на терет 
ових фондова, као и да- ли је потраживање фондова 
сагласно са стањем готовине код банке или игла нена-
м ен скот трошења. Исто тако треба «-стигли како 
се и шо шта троше средства фонда за кадрове, било 
да она притичу из структуре цена производа и услу-
га, или из буџета односно инвестиционих кредита. 

2. Ревизија извршења плана производње* пуне цене 
коштања и обрачуна производње 

а) Код прегледа плша извршења производње 
ревизија утврђује резултате извршења производиот, 
односно радног плана по количини, асортиману и 
вредности, а у случајевима одступања' испитује уз-
роке газ бази постојеће евиденције у предузећу. 

б) Испитивање правилности обрачун произ-
водње и промењених елемената стварне пуне цепе 
коштања у датом обре чу неком периоду, почиње с'а 
прегледом осто вее документације погонског књи-
го вод СТЕГ-. Овде долази у обзир преглед ор ггл-пи Ба-
ци је издање! , (заснивања) радних налога, службе 
и з д а њ а сировина и материјала (требовања) и слу-
жбе * евиденције речничких плата. Ревизија испитује 
-да"ли ове службе праштао функционишу и да ли њи-
хова документон! клужа поуздане податке тво« вр-
сти, песп и лосион:.- тр о т к о п а Испитивање ове_ 
основне документације пренеси се д?ље на њихове 
збирне ректнтул?ције и тако утврђује да Ли се 
превалио чисте састављају и да ли се по "њима пра-
вилно врше књижења, односно разврставање и пре-
бацивање трошкови, пр е мр. конаном плану. 

Овом приликом ревизија! * проверава и мерила 
(кључеве) по којима се- врши разврставање и преба-
цивање трошкова на одговарајућу места и носиоце. 
Ако су мерила, (кључеви) нормирана зц| сва предузећа 

л е т е производне гране,-треба испитати да ли се там-
но примењују, а ако нису нормиран^; да ли су од-
ређена од -стране' руководства предузећа у пуној са-
гласности са -принципима калкулације, који важе за 
дотичну привредну грану. 

Преглед трошкова! производње треба " да обух-
- вати: I 

— -ке гит и вање. трошкова материјала и „ њихово 
поређење са плшираадш с н о с и м а еа стварни обим 
производње, при чему .ће се .утврдити д а ли је пла« 

•изврше« у одавде -нвдшгшва — да « ј е -Авдо ©рб-
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камерног трошења (шкарт, квар, ло<м, не економично 
•искоришћ»Евање, прекомерни о*тнаци, и ДРО, 'Или су 
оствфивше и уштеде без повреде кв алит еш. У слу-
чајевима прекомерног трошења сировина и другог 
мап ери ј ш а, треба (утврдити узроке и предузети мере 
т њихово отклањање; 

— на исти начин испитаће се и потрошња погон* 
смог гориви и електричне енергије; 

— код испитивања плела израде оа доприносом 
за социјално осигурање треба извршити поређење 
зарађених плата- са планским показатељима и радним 
нормама као и са прописима тарифе з? исти обим 
производње (рада), ш у вези е тим испитати да ли 
је било прековременог рада и да ли је ао« то посто-
јала стварна потреба. Овом приликом такође треба 
проверити и да ли је било надници чекања, те испи-
тати њихове узроке и обрииу-р^;' 

— код испитивања општих трошкова производ-
ње треба оценити да ли су ови трошкови правилно 
издвојени у односу на погонску режију као дела 
трошкови управе и продаје и како се односе прем!® 
ПОСНЕрљеним нормама. 

Пошто ревизија т напред изложени начин ис-
пита тачност обрачунски« операција, тј. правилност 
оптерећења појединих носилздз трошкове ов1 од го 
вар а ју ћим стварним трошковима, приступа испитива-
њу обр^чушгсчих индивидуалних и про сечених план-
ских цена за обим довршене производње, преверица 
јући том приликом и тачност обрачуна свих врста/ 
добити односно губитака. 

Ревизија треба да поклони п>а»жњу обрачуну над-
планске добити и ^предвиђеног губитка" и Д'31 резул-
тат и ш СВОЈИХ испитивања у смислу предњих изли 
гања утврди тачност обрачуна. 

У случајевима да1 игда данска добит односно ие-
предвиђени губитак реЗултир»:| из неправилно по-
стављених норматива индивидуалних планских тро-
шкова, ревизионо испитивање, по правилу, треба да 
их објасни и да предложи одговарајуће мере. 

в) Посебно интересовање ревизија треба да 
посвети плану снижења планске пуне цене коштања 
кад се по истом у току једне пословне године врше 
исправке првобитних планова. У оваквим случајеви-
ма »ревизија треба да испипа) да ли су правилно из-
вршене односне планске промене у одређеним изно-
сима. постоцима и роковима и д»*» ли је о томе сас-
тављен план задужења, расподеле и уплате. Ревизи-
ја ће даље проверити да ли се на време и у одре-
ђеним износиш остварују уплате по овом плану сни-
жења пуне цене коштања. -

Испитивање променљивих елемената стварне пу-
не цене коштања! у односу на напред објашњену 
кори го в ану планску пуну цену коштања, врши се да 
начин изложен у предњој тачци- б), сматрајући ко-
риговани ПЛ2Н — првобитни пла?-. 

Питање израде плана снижења планске пуче це-
не коштања (пл:н задужења — расподеле' — уплате) 
спада у надлежност планских органа*. Ревизија је 
дужна др контролише остварење уплату -из овог 
плана, једнако као што то чини са реализацијом пла-
ва1 порези на промет производа. 

3. Ревизија основних и обртних средстава 
а) Код основних оредстава ревизије треба да 

провери да ли је спроведена! валоризација! и да ли 
оу св« делов« основних средстава обухваћени кн>и-
говодственом евиденцијом. Нарочито треба испитати 
исправност књ/иговод ств еног приказивања основни^ 
средстава изван употребе која предузећу нису не-
опходна, јер је то од важности за планску расподелу 
и рационално коришћење ових основних средстава. 
У случајевима отуђења основних средстава- потре-
бно је проверити де ли је отуђење извршено на 

основу одлука надлежних органа (Основна уредба 
преносу делова основних средстава државних при$ 
вредних предузћа. — „Службени лист ФНРЈ" бр« 
60/48). Исто тако треба утврдити да» ли се правилну 
примењују стопе смањивања вредности основним 
средстава (књиговодствени отпиен). 

б) Код обртних средстава ревизија проверава 
кедељио стање упоређујући га* оа обрачуном ових 
среденава по плину, као ЈИ са нормама залиха сиро-' 
вина, материјал»а! и готових производа. На т а ј начин 
провериће се кретање обртних средстава у току раз-
добља, које је обухваћено ревизијом и утврдити ве-
ћа! или мања одступања у з ш и х ^ ш појединих ма-
теријалних вредности. При дом је нарочито важно1 

•проверити правилност употребе обртних средстава 
тј . проверити да ли се обртна средства трајко или 
привремено употребљава ју за друге свр'хе, као што 
су инвестиције, позајмице особљу и слично. 

Истовремено треба обр&ггити пажњу н131 наменско 
трошење и благовремено враћање »обртних средстава 
која се покривају из кредитног пл-ада. 

Најзад прегледом ће се обухватити употреба и 
расходов>:ње ситног инвентара. 

4. Ревизија материјалног и комерцијално? 
пословања 

Поред прегледа докумената и њиховог књиго« 
водственог приказивања у финансиском и* материјал-
ном књиго®одству, ревизија треба посебно да про-
вери закључивања уговора о навикама, начин при-
јема набавки, преглед по количини и квалитету, ре-
кламација и начин пословања стоваришта сировина 
и материјала. Даље, ревизија ће обухватите* закљу-
чавање уговора о испорукама готових производа, 
испуњавање обавеза о роковима по обиму и квали-
тету и благовременост испостављања и наплате фак-
тура. 

Прегледом магацинске службе треба проверити 
да ли је ове служба добро организована, како је 
материјал смештен ет како се са истим рукује. Овај 
преглед треба да обухвати -сравњена стања у мкга-
динским евиденцијам? са односним стањима! у књи-
говодству {преко конта који једновремено садржи и 
количину и вредност. Преглед у самом магацину 
врши се сравњивањем (бројањем, мерењем, вага-
њем и т. д.) количина у магацину е* стањем у ма-
ш и н с к и м евиденцијама. Ово је потребно нарочито 
чинити са критичним мзтеријалом и оним који се 
лако може употребити изван производње. 

Преглед материјалног пословања треба« употпу-
нити проверавањем да ли се врше правилно и на 
време прописана инвентар и соња складишних вредно-
сти, да ли по магацински^ евиденцијава има ^ д о -
звољених отписа и да лет се врши повремена или 
редовна контрола магацинског пословања, ко је вр-
ши и има ли о томе података. 

5. Ревизија трошкова инвестиционе изградње 
Код прегледа овог дела пословања треба разли-

ковати ревизију код инвестиција' .које се изводе 
преко грађевинских (монтажних) предузећа и реви-
зију .инвестиција које се изводе у сопственој режији 
односног предузећа. 

Ревизија! инвестиција уступљених грађевинском 
(игли монтажном) предузећу обратиће нарочиту па-
жњу: да ли ПОСТОЈИ уредан уговор о уступању «н-
вестиционих радова, да ли постоји предрачун пиве* 
стици он их р адора, да» ли се уговор и план радова 
извршава о роковима и дл ли цена коштања и ква-
литет радова одговараху уговору и предрачуну, од-
носно структури одобрене цене за грађевинска ус-
луге (код'овог последњег ревизор ће се ослонити 



ОГЛАСНИ ДЕО 
РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-

РЕКТОРА ВЕТСЕРУМ ЗАВОД - К А Л И Н О В И Ќ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

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

Решењем Министарства пољопривреде ФНРЈ бр. 
2520/Ш од 8 јула 1948 године разрешен је дужности 
Кретуловић Никола досадашњи директор Ветсерум 
вавод — Калинови^ и од 17 Јула 1948 године пре-
стаје му право да потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства -пољопривреде ФНРЈ бр. 
1373/Ш од 20 април® 1948 године, постављен је 

др. Златко Форшек зи1 директора Ветсерум злвод — 
Калиновица и ша* дужност ступио 11 маја 1948 године, 
4>д кога дана има право да потписује фирму преду-
зећа у границама овлашћења. 

Бр., 29418 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
14 августа 1948 године. К 456 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ФАБРИКЕ УЉА „2 ОКТОБАР", 

ЗРЕЊАНИН 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 1& Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 30231/1 од 16 јула 1948 године одређен је инже-
њер Лењи Лоранд, руководилац Планског одељења 
фабрике уља „2 октобар", Зрењанин да замењује 
директора Борисава Николића док се буде налазио 
на годишњем одмору од 1 августа до 1 септембра 
1948 године, е тим да Зе то време има право да 
потписује фирму предузећа. 

Бр. - 2^285 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
12 августа 1948 грд. К 456 1-1 

СОЛАНА УЛЦИЊ ПРЕДАЈЕ СЕ ВЛАДИ НР ЦРНЕ 
ГОРЕ 

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

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 3343/47 од 4 окто-
бра 1947 .године државно привреда© предузеће оп-
Игтедржавно<г значаја солана! Улцињ предаје се Вла-
ди НР Црне Горе и брише се из регистра државних 
привредних предузећа општедржавћог з н а ч к а . ' 

, Бр. 29239 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
Ц2 августа 1948 год. К 454 1-1 

1 
ТРГОВАЧКО' ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ АУТОМО-
БИЛА И СТАНДАРДНИХ ДЕЛОВА „ЈУГОАУТО" — 

ЗАГРЕБ, ПРЕДАЈЕ СЕ ВЛАДИ НР. ХРВАТСКЕ 
Министарство > финансија- ФНРЈ, у смислу чл. 17 

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

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. '1667-2 од 17 јуна 
1947 године, државно привредно предузеће опште-
државног значаја Трговачко подузеће за промет 
аутомобиле и стандардних делова, ,,Југоауто" За--
треб, предаје- се са целокупном и м о в н о м на управ* 
љање Влади НР Хрватске и брише се из регистра др-
жавних привредних предузећа' општедржавног зна-
чаја . 

Бр. 29092 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
12 августа 1948 године. К 453 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ . ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ИНДУСТРИЈЕ СКРОБА - ЈАБУКА 

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

Привремени^ Решењем Министарства лаке инду-
стрије ФНРЈ б]*. 1585 од 18 јуна 1948 године разре-
шен је дужности .Ју говац Из ЈН, досадашњи ччректор 
Индустрије скроба — Јабука 'и од $3 јула 1948 године 
престаје му право да потпису^ фирму предузећа. ' 

Призоеменчм. Решењеу Министапства лзке инду-
стрије ФНРЈ бр 1494 од 18 јуна 1948 године постав-
љен^ је Рапајић /Ј^не, за вд директора Индустрије 
скроба — Јабука и на дужност ступио 23' јула 1948 
године од кога дана има право да ^отписује фирму 
предузећа V гра-нииам чвлпшћењ'1 

Бр. 29108 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
12 августа 1948 год, К 452 1-1 

МАЈДАН МЕРМЕРА „ВЕНЧАЦ« СА СЕДИШТЕМ У 
А Р А Н Ђ Е Л О В О ПРЕДАЈЕ СЕ ВЛАДИ НР СР&41Ж 

М и н и с т а р к о финансија ФНРЈ, у смислу чл. 171 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привоедних предузећа, објављује: 

Решењем ВЛаде ФНРЈ IV бр. 2625/48 од 17-априла 
1948 године државно привредно поедузеће опште-
д-ржавног значаја Мајдан мермера „Венчан" са седи-
штем у Аранђеловцу преда те" се Влади НР Србије 
и б,рише се и-» регистра државних привредних пре-
дузећа општедржавног значаја. 

Бр. 29240 — Из Министарства« финансија ' ФНРЈ 
12 августа 1948 год. К 451 1-1 

- ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — 
БЕОГРАД ОСНОВАЛО ЈЕ СВОЈЕ ИСПОСТАВЕ У 

ЧАЧКУ И ПРИШТИНИ 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17, 

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

Педузеће за међународну. шпедицију — Београд 
по сагласности Министарства спољне трговине ФНРЈ 
I бр 754 од 3 августа 1948 године основало је своје 
испоставе у Чачку и Приштини које су почеле са 
радом 1 августа 1948 године. 

Бр. 29178 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
12 августа 1948 године. К 450 1-1 
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ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ „ПРО-
ЛЕПША ФАБРИКЕ ЛЕКОВА СА СЕДИШТЕМ У 

БЕОГРАДУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

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

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 13236 од 19 јула 1948 године овлашћена је инже-
њер Вера Тркуља«, главни инжењер „Пролепша Фа-
брике лекова са седиштем у Београду, да у слу-
чају отсутности директора потписује фирму пре-
дузећа од 19 јула 1948 године У границама овлаш-
ћења. 

Бр. 28563 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
6 августа 1948 године. К 439 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА РУДНИКА МРКОГ УГЉА, ЗЕНИЦА 

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

Решењем Министарства рударства ФНРЈ пере. 
бр. 1612 од 10 априла 1948 године1 разрешен је дуж-
ности инжењер Пипуш Душан, досадашњи директор 
Рудника мрког угаљ, Зеница и од '17 априла. 194в 
године престаје му" право да потписује фирму пре-
дузећа. 

>сшењем Министарства рударства ФНРЈ пере. 
бр. 19217 од 20 маја. 1948 године п о с т а в е н је Анту-
новић Петар, за директора Рудника мрког угља, Зе-
ница' и на дужност отупио 17 априла 1948 године од 
кога дана' има право да потписује фирму преду-
зећа У границама овлашћена. 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ пере. 
бр. 911 од 6 марта. 1948 године постављен је инже-
њер Русијан Владимир, .за главног инжењера Руд-
ника мрког угља. Зеница и на дужност ступио 17 
•априла 1948 године од кога дана има право да пот-
писује фирму предузећа у случају свечености ди-
ректора у границама овлашћења. 

Бр«. 28523 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
6 августа 1948 године. К 438 1-1 

ФАБРИКА КА МАСЛО „ВЕЛЕС" ПРЕДАЈЕ СЕ НА 
УПРАВЉАЊЕ ВЛАДИ НР МАКЕДОНИЈЕ 

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

Решењем Владе ФНРЈ по бр. 784/47 од 10 фебру-
ара 1947 године државно привредно »предузеће опште-
др»жавног значка фабрика на -.масло „Велес" предгје 
се Влади НР Македоније и брише се из регистра 
државних привредних предузећа општедржавног зна-
чаја. 

Бр. 28399 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
6 фебруара. 1948 године. К 437 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВИ ОГ ЗНАЧАЈА ЕКОНО-

МИЈА САВЕЗНЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних' предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија' ФНРЈ 
IV бр. 29617 од 13 маја. 1948 године уписано је у 
регистар државних привредних предузећа опште-
државног значаја под редним бројем 391, св. II др-
жавно привредно предузеће општедржавног значаја 
под фирмом4: 

ЕКОНОМИЈА САВЕЗНЕ ЕЛЕКТРО ПРИВРЕДЕ 
са седиштем у Банатском Брестовцу. 

Предузеће је основано- решењем Владе ФНРЈ 
IV број 2484/48 од 7 маја 1948 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
и продаја пољопривредних и сточарских производа 
за потребе снабдевања радника и службеника за-
послених у савезној електро привреди, 

А д м инистрјативно -о п е рат ив н и руководилац преду-
зећа је: Министарство електрошрквреде ФНРЈ. 

Фирму потписује Александчр Протић, директор 
предузећа у границама овлашћења. 

Бр. 29617 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
13 августа 1948 године. К 467 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ФАБРИКА 
ШЕЋЕРА, БРАЊИН ВРХ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИР-

МЕ: „ШЕЋЕРАНА" 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. \ 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији држовних 
привредних предузећа', објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 2М219 од 12 августа 1948 године у ш ? ' 
сано је у регистар државних привредних предузећа 
општедржавног значаја под редним бројем 330, св. 
II. државно привредно предузеће општедржавног 
значаја под фирмом: 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА, БР АЊИН ВРХ 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ „ШЕЋЕРАНА" 

с-а седиштем у Б р з и н о м Врху. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV број) 5542/48 од 8 јула , 1948 године. 
Предмет пословања предузећа је: производња 

шећера. 
Админиетр.аггивно-оперативни руководилац пре-

дузећа је: Генерална дирекција савезне прехранбе-
не индустрије, Министаротв^ лаке индустрије ФНРЈ. 

Фирму предузећа потписује: инжењер Боснић 
Антун, директор предузећа, а у с л у ч а ј његове с в е -
чености инжењер Ћирил Борислав, технички управ-
ник V границама овлашћења. 

- Бр. 29219 — Из Министарства, финансија ФНРЈ 
12 августа 1948 године. К 458 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА СЕР-
ВИСНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НАБАВКУ, МОНТАЖУ 
И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ УРЕЂАЈА СА 

СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилник,а о-регистрацији државних 
привредних предузећа, 'објављује: 

Решењем Министарства- пошта ФНРЈ пере. бр. 
3525 од 10 јуна 1948, Године разрешен је дужности 
инжењер Миодраг Ђорђевић, досадашњи директор 
Сервисн-ог предузећа за набавку, монтажу и одржан 
вање телефонских уређаја са седиштем у Београду 
и од 21 јуна 1948 године престаје му право да пот-
писује фирму предузећа. 

Решењем Министарства пошта ФНРЈ1 пере. бр. 
3949 од 13 јула! Ш 8 године, постављен је Манце 
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Драгутин, за директора Сервисиог предузећа за на-
бавку, монтажу и одржавање телефонска уређаја 
са седиштем у Београду и на дужност ступио 21 
'јуна 1948 године од кога дана« има право да потпи-
сује фирму предузећа у границама овлашћења. 

Бр. 29448 Из Министарства финансија ФНРЈ^ 
13 августа 1948 године. К 449 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕК-
ТОРА „ЦЕНТРОПРОМ" ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗВОЗ 

И УВОЗ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистр1Ѕ1цији д р ж а н и х 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарсгв-а спољне трговине ФНРЈ 
бр. 1429 од 4 јуеа 1948 године разрешен је дужности 
.Трчма! Коломан, досадашњи заменик директора ,Ден<-
трошром" предузећа за извоз и увоз са седиштем 
у Београду и од 6 јуна 1948 године престаје му пра-
во да потписује фирму предузећа. 

Бр. 29047 — Из Министарства финансијо- ФНРЈ 
10 августа 1948 године. К-445 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА ХИ-
ДР0ЦЕНТРАЛЕ НА ВЛАСИНИ СА СЕДИШТЕМ У 
» СУРДУЛИЦИ 

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

Решењем Министарства- електрон нереде ФНРЈ 
п о а бр. 135 од 23 фебруара 1948 године разрешен је 
дужности инжењер Богдановић Љубомир досадашњи 
главни1 инжењер помоћник директор? Хидроц"-:н-
трше на Власини са седиштем у Сурдулици и од 2 
.априла 1948 године престаје му право да потписује 
фирму предузећа. 

*" Решењем Министарства електроприореде ФНРЈ 
пов. бр. 1258 од 3 м>аја 1948 Године постављен је 
Медић Омер, за директора Хидроцентрше на Благ 
сини са седиштем у Сурдулици џ т дужност сту-
№ о 2 вирила 1948 године од кога дана има пр во 

; да потписује фирму предузећа у границама овлаш-
ћења. 

Бр. 28868 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
9 »августа 1948 године. К-444 1-1 

„ЛУКСОЛ" ФАБРИКА ХИГИЈЕНСКО-КОЗМЕТИЧ-
КИХ СРЕДСТАВА СА СЕДИШТЕМ У ЗРЕЊАНИНУ 
ПРЕДАЈЕ СЕ НА УПРАВЉАЊЕ ВЛАДИ НР СРБИЈЕ 

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

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 5622/48 од 26 јуна 
1948 године државно привредно предузеће, опште-
државног значаја „Луксол" Фабрика х*гијенско-
мозметичких средстава са седиштем у Зрењанину 
преноси се из савезне у републиканец-Надлежност 
и предају на управљање Влади НР Србије и брише 
се из, регистра државних привредних предузећа 
огшггедржавног значаја. \ * 

Бр. 28271. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
4 августа 1948 године. К 434 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ФА-
БРИКЕ КАРТОНА И ЛЕПЕНКЕ, УМКА 

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

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 23965 од 24 јула 1948 године, овлашћен је Алин-
Ч1ИЧ Раде, индустриски надзорник Фабрике картона 
и*лепенке, Умна, да) у случају спреченост директора 
замењује директора и потписује фирму предузећа од 
26 јула 1948 године у границама овлашћења. 

- Бр. 2822Ј — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
4 августа 1948 године. К 432 1-1 

ИЗИТ Б Л Е Н Г ИСПРАВЕ' 
Јв 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 72551 изгубио сам и 
оглашгвам га неважећим. — Стојан Црномарко-
вић, потпоручник, Београд. 418 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 522Ѕ6 и ОРДЕН ЗАСЛУ-
Г Е ^ НАРОД- III РЕДА бр. 73047 изгубио сам пр-
оглашавам их неважећим. — Петар Карамарковић, 
потпоручник Сарајево. 417 1-1 

КЊИЖИЦУ бр. 5899 ПАРТИЗАНСКИ СПОМЕНИЦЕ 
1941, УВЕРЕЊЕ Ордена братства и јединства 
II реда УВЕРЕЊЕ Ордена часлуЈе за< народ 
III реда изгубио сам и оглашавам их неважећим.— 
Бошњак Лазе Стеван, Чонопљг., Василија Гаћеше 
број 6. 427 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Зец Т. Јован Београд 

42$ 1-1 
КЊИЖИЦУ П:ртиза»н«ске споменице 1941 и ПОТВР-

ДУ о одликовању ПАРТИЗАНОКОМ ЗВЕЗДОМ III 
РЕДА изгубио сам и оглашавам је неважећом. — 
Ручнов Јове Перица Мразовца — Босанска* Дубица 

К 446 1-1 
ОГЛАС К бр. 260/48, отштампан у „Службеном листу 

ФНРЈ" бр. 44/48, оглашавам неважећим. — Антон 
Томинц, Мозирае. К 440 1-1 

ОГЛАС К-бр. 296/48, отштампан у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 64/48 оглашавам неважећим. — Ми-
лојко Ђорђевић Чачак К-436 1-1 

УВЕРЕЊЕ МЕДАЉЕ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгу-
био сам и оглашавам га неважећим — Гижоревски 
С. Александар Љубан це, Скопље 

К 448 1-1 
УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и 

оглашавам г* неважећим. — Обрен Грчић, Шид. 
К 447 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ БР. 11236 изгубио сам и ог-
лашавам га неважећим — Борисав Б. Живановић 
Бранковине Ваљево 419 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и ог-
лашавам је неважећом — Спасоје" А. Петровић, 
водник Београд -425 1-1 

ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941 бр. 7588 изгубио 
сли и оглашавам је неважећом. — Јоже Сиико<зић, 
капетан, Брегалничка 2 Љубљана 

424 1-1 

УВЕРЕЊЕ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ изгубио ,сам и 
оглашавам га неважећим — Митар Четник Београд 

423 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 3545 из-
губио сам и оглашавам га неважећим — Љубо Р„ 
Царевић, потпоручник, Београд . 421 1-1 
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ЗБИРКА ЗАКОНА 
ПРОПИСИ о ногом НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 

И О'ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 
Прописи о новом начину снабдевања и б везаним 

ценама, изишли су из штампе као свеска бр. 6 Збир-
ку- пропис« из области привреде. 

У овој књизи сређени су логичним редом св« 
гди.-зда издати прописи из обезбеђено!* снабдевање* 
снабдеваше, у пасивним и опустошеним крајњим«, ку-
II .виви и прод?;и по везаним ценама. 

Као увод објављен је реферат Б. Кидрича, прет-« 
бедника Привредног савет* „ 0 везаним ценама", и 
изјава Ј. Блажевића, министра трговине и снабде« 
вања. 

Књига је прво изишле н«а српском, а затим ћа 
изићи и на осталим народним језицима. 

Цена је 40. динара. 

ПРМВРЕМЕНА ТАРИФА МАНИПУЛАТИВНИХ 
УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА ЛУКА И ЈАВНИХ 

СКЛАДИШТА 
Изишла је из штампе у издању „Службено^ 

листа ФНРЈ" Привремена тарифа манипулативних 
услуга предузећа лука и јавних складишта. 

Цена 15.— динара. 

КОНТНИ ПЛАН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИИ АУТОМО-
НИЛСКОГ САОБРАЋАЈА 

Изишао је иа штампе Основни распоред конта 
(контни план) за експлоатацију аутомобнлског сао* 
браћај.а са упутствима »а његову практичну примену;. 

Цене. 20.— динара. 

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА СА ОСТАЛИМ ПОРЕСКИМ 
ПРОПИСИМА И ТАРИФОМ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА 
— Треће издање — 

Закон о порезима са осталим пореским пропи-
сима и пречишћеним текстом Тарифе пореза на про-
мет производа изишао је У трећем допуњеном и пре-
рађеном издању, ка 0 свеска бр. I „Збирке пропиев 
из области финансија" .»Службеног листа ФНРЈ" 

'Ово треће, допуњено и прерађено издање садр-
жи, поред закона све уредбе, наредбе, решења и 
упутства за њихову примену, затим табеле пораз! 
иа доходак радника, намештеник и службеника и 
пречишћен текст Привремене тарифе пореза на про-
мет производа 

Књига је изишла У латиници има 168 странка ве-
ликог формат анцева 60— дилера. 

ЗАКОН О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И КОЛОНИЅА-
ЦИЈИ 

— Друго прерађено издање — 
Закон о аграрној реформи и колонизацији изи-

шао је у другом прерађеном и допуњнеом издању 
као свеска број 11 „Збирке закона ФНРЈ4 . Приредио 
Слобода« Нешовић Књига Је подељена у два дела« 
Први део' садржи све савезне прописе 0 'аграрној ре-
форми и колонизација Закон о аграрној реформ« и 
колонизациЈи дат је у пречишћеном тексту и обЈа* 
шњењима уз свдои члаи У циљу лакшег сналажења 
у материји о аграрној реформи и колонизацији уз 
СВАКИ , члан савезног закона указано ј е на веау са 
републичким законима о аграрној реформи и коло« 
низацији У другом делу сакупљени су сви републи-
чки пропатен о аграрној реформи и колдвивацији На 
овај начети књига преставља зборник нашег новог 
законодавства о аграрној реформи и колонизација 

Књига има ЗОО страна ћирилице; цена 42.-* ди-
нара. 

З А К О Н О Т А К С А М А 

«— Пендов полулано и з и т ~ 

Закон о газдом* са коментаром изишао јв у тег* 
артом допуњеном издању у редакцији „Сдушбема! 
листа ФНРЈ" као свеска брох 2 „Збирке прописа мв 
области финансија*' Ово ново издање садржи св* 
измене и допуне која су у таксеној матери]* дв* 
»есен« до априла 1948 године. 

Цепа 17.— ш т о * « 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ 
ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

— Свеска прва — 
У издању „Службеног /шет« ФНРЈ" т а в и * Јр 

Франсиско планирање државних привредне* врви 
дузећа у 1948 РОДИНИ са упутствима в о б ј а ш њ а в а м 
и свим обрасцима за састављање годишња«** долу* 
годишњих, тромесечни^ привредник п тв—пвц. Кпмг! 
је изишла у ћирилици и латиници. 

Цена 40.— динара. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ВОЉИ* 
ПРИВРЕДНИХ ДОБАРА 

— Свеска друга — 
Финансиско планирање државних цп «1 нпр варају 

них добара оа осталим привредним п р е о т и м а а е т ф 
потребним обрасцима и у з д а н и ц а Н ш т и т * 
ђење изишло је у издању „Службеног дерт« Ф Д О Л 
Редакцију ове лруг-е свеске фнаадомјкет п л а м о м * 
дали су Мини емир ство финансија ФДОЈ в М ш и ш т и 
ство пољопривреде ФНРЈ. 

Ки»нг« је изишла у .латиници, ица ДО т ш Л л 
великог формата; цепа бб— динар*. 

РЕГИСТАР ПО МАТЕРИЈИ „СЛУЖБЕНИХ СА0О» 
ШТЕЊА САВЕЗНОГ УРЕДА ЗА ЦЕНЕ* » А М Г 

ГОДИНУ 
• 

У надању „Службеног листа ФНРЈ" иштимо Л 
из штампе Регистар по материји „Службених а м * 
штења Савезног уреда за цане" ва 1®47 годину, џ 
који су, по 'азбучном реду, унесени сви артикли в в м 
роба, по било ком основу обухваћени п р о т а т а * 
ценама из надлежности Савезног уред« ва пака; I 
објављени у „Службеним с а о п ш т и ш « С в м в м в 
уреда ва цене*' у току 1947 година. 

Регистар има 32 стрепе формата „Слуасбанед « В » 
општења" и стаје 16 динара а може са добвгш Џ 
администрацији „Службеног листа ФНРЈ", Б#оПМк% 
Бранкова 18, или изреко чекови« уметнике тмсућв! 
рачуна Нерадне банке бр. 1—670860. 

ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ 
— Друго допуњено в прерађено м а г д е — 

Друго допуњено и прерађено издаље ДЕВИЗНИ! 
ПРОПИСА ФНРЈ са коментаром др Вјекослава М а ј * 
енер а и Славка Ћуковића изишло је ов«* д а и | 
Из штампа као свеска број 4 Збир«« пролее« м 
области финансија. 

Збирка садржи све девизне прописе и сг** шшзпм 
ства Министарства финансија ФНРЈ, Министерства 
спољне трговине и Народне банке ФНРЈ у аеви ам 
применом девизних пропис«. 

Књига Је штампана латиницом; нив 28 табака« 
Цена 80 динара. 
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углавном иа констатацију надлежног техничког над-
зорног органа« радова који је обавезан да ставља 
1воЈу оверу на ситуације о извршеним радовима). 

Код инвестиција КОЈО се изводе у сопственој ре-
жији ревизија ће проверити, да ли постоји предра-
чун радова, да ли су организоване посебне евиден-
ције о трошковима инвестиција и посебан смештај 
инвестиционог материјала и да ли је у коначан обри* 
Луи ипв е ст ицн ових радова унета целокупна вредност 
.тих радова з а е д н о са осталим елементима из струк-
а р е цене!за грађевинске, услуге, тј. поред трошкова 
учињених на нивес гицији и калкулативни отпиен, 
Трошкови упреше и продаје, добит и порез на про-
јче?, по стопама које се односе на ову врсту радова. 
- Код прегледа ових радова треба проверити још 

Ц то да № је било употребе инвестиционих сред-
б а в а на потребе основне делатности предузећа или 
обрнуто. 
! Ако Су инвестициони радови Свршени, прове-
риће се да ли је објекат изградње примљен од 
Стране колаудационог органа као исправан, или су 
учињене какве примедба, 

6. Ревизија пословања службе радничког 
снабдевања 

Код овог пословања прегледаће се начин финан-
сирања!, постојеће евиденције и уредност обрачун-
ских -докумената, а посебно утврдити: 

а) да лит постоји надлежно донета одлука о рад-
ничком снабдевању; 

ч б) да ли јс пословање службе радничког снаб-
д е в м е организоване у смислу прописа за послова-
л е трговачког предузећа на мало, да ли се односне 
'евиденције воде засебно, од евиденција предузећа, 
Као и да ли су ове евиденције прегледне и ажурне; 

џ) да ли служба радничког снабдевања има соп-
ствену економију и како се иста води; 

г) да ли се редовно врши надзор над послова-
њем ове (службе; и 

д) да ли ова служба задовољава потребе радног 
колектива, а у случају да не задовољава потребно 
ј е испитати. ко ји су узроци томе, ТЈ. да ли је то 
последица недостатка довољних основних и обртних 
средстава), слабе организације ил и друго. 

7. Преглед благајне, новчаних и књиговодствених 
докумената 

(Велроредоо после саопштења п у н о м о ћ ј а за вр-
т е њ е ревизије и претходне конференције са руко-

водством приступа се прегледу благајне и ревизији 
књиговодствених докумената 

Улога благајне, у садашњим условима, после 
ступања на снагу прописа Уредбе о планској упо-
требе® готовог новца у привреди сведена је на« нај -
мању меру, док улога књиговодства и ревизија ње-
гове документације п р е с т а в љ а основ за правилно 
извршење ревизионих задатака изложених у пред-
њим тачкама овог упутства. 

а) Код прегледа благајне треба проверити: 
— стање готовине у каси. Ово -стање утвр-

дити пребројавањем и упоредити га са стањем по 
^латиничком дневнику и са рачуном благајне у 
Главној књизи. У случају отступања (разлика), треба 
цроиа&иГ узрок неслагања, па стварним вишком за-
дужити благајну, односно за стварни мањак преду-
зети мере да. се државна имовина обезбеди, а исто-
времено покренути питање одговорности; 

— да ли има непро књлгжених докумената или 
привремених признаница, зашто су н©прекњижене, 
до чијем су талогу издате и уз ком даљу; 

- I да ли се у благајни налазе сг каква туђа 
средства, и ако се налазе, проверити њихово порек-
ло и разлоге због којих се чувају у каси; 

— увидом у благајнички дневник, како св 
примењују прописи Уредбе о планској употреби го-
товост новца у привреди, ло питању благајничко!* 
максимума, безготовинског плаћања и састава касе-, 
них планова; 

— да ли поред главне благајне постоје и по-
моћне благајне и извршити* њихов преглед, у смислу 
овог упутства; 

— да ли се од стране руководства врши ре-
дован преглед благајне и да ли се о томе сачињава 
какав докуменат; 

— како се чувају чековне књижице и да- ли 
има бланко потписаних чекова; и 

— да ли је благајник предузећа запослен у 
истом својству и на ком другом месту. 

б) Прегледом орггиизације књиговодства у пре-' 
дузећу најпре треба утврдити да ли се поступа у 
свему сагласно прописима Закона о једнообразном 
рачуноводству, пропет, аном контном плану и да ли 
се книговодство водл ажурно и уредно. При том 
обратити пажњу да ли с а води уредно евиденција 
о броју картица дневника и главне књиге. , 

Преглед докумената« о пословним догађајима 1 

врши се углавном по дневнику. 
При овом прегледу документа треба посматрати 

са гледишта формалне и суштинске исправноста. 
Оцена формалне иапр:вности односи се на провера- , 
вање да ли су документа потписана од надлжених 
руководилаца, да ли су снабдевена свим п о т р е б о м 
клаузулама, као и да ли су у књиговодству правил- • 
но прокнижена, уредно одложена и добро чувана.. -

Оцена 'суштинске исправност значи провереа - | 
ње намене ег целисходноста а. код издатака посебно 
да ли су калкулативне или некалкулативне природе, 
правилно временски разграничени, и да ли су у 
овом смислу книговодствени »правилно приказани. ј 

Преглед обрачуна са Народном банком ревизор -
ће извршити упоређењем стања« на кенту код пре-
дузећа са стањем на конту код Наоодне банке, пре- 1 

ма банчиним извештајима — извошма..- Том прили-
ком обратити »пажњу, на начин примене Уредбе о ме-
ђусобном плаћању, као и на мажени јчтну садржину 
појединих ставки прегледом теме.^ница и односних^ 
докумената, како се, путем в и р м а н преко банке, не 
би прикриваше разне аконтације и не,дозвољени а-
ванси. Затим проверити да ли је предузеће платило 
какве затезне камате — пенале и слично, ко је за 
њих одговоран и како су -настали (нарочиту пажњу 
код овог прегледа треб? обратити на одлуке држав-
не арбитраже). 1 

По потреби ревизор ће проверити односно ста-
ње и , к о д Народне банке, ј 

Преглед ст ::-а по контима купаца и добављача 
треб* да—обухват и и прашан ост примене Уредбе о 
међусобном пл *ћ;њу. и да утврди да ли у овом од-
<нос> има замозакаља обртних средстава. Истовре- ! 
меко има се испит ти и начин како бет се ово замр-
завање обртних средстава могло отклонити. Код 
овог прегледа треба посебно проверити сторна књи-
жења . издатих фактура и бл »^временост издавања 
фактура. 

Код иностраних купаца треба преверити да .ле 
се уредно врши наплата, а / к о д иностраних добав-
љача проверити како су обезбеђене дате аконтације*, 

Преглед обрачуна и основне документ аце: је пла-
та, надница и осталих примања радника и службе-
ника., треба спровести низом увида иа прескок, ис-
питу јући да ли је предузеће правилно организовала 
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евиденцију ове службе и да ли правилно 'Обрачунава 
и књижи ове исплате. 

При овом прегледу треба обратити нарочиту па-
жњу на издате аконтације шроверавањем основа! и 
правилности наплата и њихово правдање. 

Код пр оверавања правилности обрачуна пореза 
нд доходак иг доприноса) за социјално осигурање, 
треба- утврдити да ли се обустављен суме благо-
времено уплаћују *га» одговтрајуће рачуне. 

Код про®еравеља документације свих врста от-
писа. прегледом треба обухватити књиговодствене 
стипсе инвестиција, и инвентура, отпис е сумњивих 
истраживања као и отписе складишних мањкова. 

Код прегледа отписа ревизор се не може кори-
стити* методом пробира, и прескоку већ је дужан да 
изврши детаљно проверување. 

Б. — РевизиЈа надлештава и установа 
Поред општих задатака« поменутих у уводном 

делу свог упутства, ревизија надлештава и установа 
има за задатак да прегледа и испитује правилност 
извршења предрачуна прихода и расхода, да ли се 
ска .заснива н'2» прописима Основног закона о буџе-
ту, Уредби и Правилнику о извршењу буџет«, као 
и Упутству о вођењу двојног књиговодстаа код на-
д л е ш т в а и установа 

У погледу начина вршења и осталих поступака, 
сходно ће се применити прописи из предњег дела 
под А. — овог упутства и код ревизија надлештава 
и установа. 

1) Преглед благајне 

Непосредно после саопштења пуномоћи}:« за вр-
шење ревизије рукозодиоцу надлештва или уста-
нове приступа се прегледу благајне на начин »пред-
виђен у делу упутства који се односи ва ревизију 
предузећа 

2) Преглед докумената расхода 
Преглед докумената о пословним догађајима 

врши ,се у мчуноводству надлештва или установе 
такође иа. н а " н предвиђен за овај преглед код пре-
дузећа овим упутством. 

Код прегледа докумената расхода, нарочито тре-
ба- обратити пажњу на основну документацију лич-
них расхода (декрети о постављењу, пријаве за до-
датке и ОСТРЛЛ уверења), на пословање СА инвентар-
ским предметима и потрошним материјалом и на 
остале матери;олне расходе. 

г») Преглед основне документације личних расхо-
да заснива -се на збирци (досије-у) новчаних и слу-
жбених податак* о сваком платежним коме се стре-
ља у течај исплата принадлежиости. 

Пр оверавањем обрачуна личних принадлежиости 
за сваког платежника уз сразњење платних списко-
ва ст подацима у доси;е-у и ликвидационом листу, 
ревизија утврђује да ли су поједини износи принак-
дл ежи ост« и прописане обуставе (порез, допринос 
за социјално осигурање и др.) правилно обрачунате 
и исплаћене корисницима,. 

б) Ревизија! пословања еа инвентаром и потро-
шним материјалом односи ч:е на преглед и испити-
вање стања и начина пословања економата, е једне 
стране У вези са^логом и поступцима набавн&гх ор-
гана, а. е друге стране у вези. са улогом и поступ-
цима одговорних руков^лаца поменутом имовином, 
'било. да се она налази на складишту илот у процесу 
потрошње, односно на употреби. 

Као предмет прегледа узимају се званична« акта 
»ао: р&ферагс о покретању « образложен^. набавка 

(рада), закључени уговори односно погодбе, зани* 
епици о пријему испоруке (рада) са конегат-ацијама 
о исправност пријема или о стављеним примедбама 
на« квалитет и квантитет испоруке (рада), затим књи-
ге у које треба односне набавке јасно и прегледно 
да буду убележене. 

^ У погледу инвентарских предмета ревизија утвр-
ђује да ли су сви инвентар ски предмето тачно еви* 
диктирани у дневнику нѕбавака и У књизи (к«рто* 
теци) »нвентарских предмета, Да ли о онима који су 
дати на употребу постоје пропиеш? одељенски или 
појединачни реверси, да ли се по одељењима или по 
појединим радним просторијама воде инвентар ек е 
евиденције^ да ли се према тим евиденција а сви 
инвентароки предмети налазе на лицу места и у ис-
правном стању и да- ли се стање остатка инвентар-
ских предмета по књигама слаже са стањем истих 
на лицу места у складишту. 

Исто тако дужност је ревизије да* увидом на 
лицу места утврди да ли се инвентарен предмети 
'корисно употребљгвају « да ли се са њима брижљи-
во рукује. 

У погледу потрошног материјала ревизија) утвр* 
ђује да ли се одговарајуће количине тачно свилен* 
тирају у дневнику набавам и у књизи: (к:ртотеци) 
потрошног материјала, да ли се издавања из скла-
дишта врше по уредним требовањима и да ли тре-
б о в а о количине одговарају утврђеним нормама, од-
носно стварним потребама. 

Исто тако ревизија утврђује да ли непотрошен« 
залихе материјала у складишту одговарају књиж-
ним стањима на дан прегледа. Ово сравњивање тре-
ба тачно извршите* нарочито са критичним матери-
јалон који се леко може уновчити или користити: 
швед службених потреба. 

• Песебну пажњу треба обратите на руковање во-
зилима и утрошак материјал:. потребних возилима. 

Уколико је економата«! имовина (инвентар и 
материјал) обухваћена системом двојног книговод-
ство и у њему прегстављесиа. на одговарајућим кон-
тима*, ревизија ће сравнити та стања са изводом 
свих артикала по скггомггсхим « прове-
рити1 њихову међусобну о п а с н о с т . -

е) Ревизија осталих материјалних расхода! од-
носи се на путне и сеобне рачуне, разме ситне о-
правке и друге услуге. У овом делу ревизија посма-
тра да ли се расходи чете за« неопходне потребе 
(суштинска стрриа докумената) и да ли се обрачу-

н а в а ј у по утврђеним тгрифам:!, односно по реалним 
ценама, ако је у питању њихово слободно форми-
рање на тржишту за односне услуге лдп набавке 
(формална' страна докумената). 

3. Преглед докумената прихода 
Преглед докумената прихода (примања) Б Р Ш И 

се такође у рачунско'.'ешу надлештва или устгпове. 
Овом делу п';сла ревизија треба да посе ети ггро,-
читу пажњу због тога пио се .погорде и лрозпзнице 
о примањима* налазе код обие зинка који су извр-
шити уплату. 

Према изложеном ревизија треба првенстџену 
пожњу да обрати на то да ли је и како у самом 
надлештву или установи организована основна до-
кументација прихода. Ова документација може се -по 
потреби и сравнити на пробир и1 прескок са (потвр-
дама које се залазе код, обвезника који су изврши-
ли уплату. 

Што се тиче осталих прихода (примања) који 
су везани уз расходе као њихове обуставе, ревизија! 
проверава да ли су исте правилно књижене и пре-
дате каришика коме. по закону,'припадају;*. 
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; 4. Преглед , изв№емпредр |*унских~п данова^ 
Ревизија -ће проверити правилност књижења о-

добрених* тромесечна планова- и свих операција 
које произилаѕе^из пословања по тромесечни^ пла* 
новима«, као и да, ли-се правилно искоришћују сред-
ства одобрена- месечним » бл агај,ниским плановима. 
Том Јприагаком -ревизија ће • установел да ли је било 
прекора**ета чсредита», ^дозвољених вирмшисѕн>а и 
ненаменско!** трошења. 

Истовремено ревнзиЈа проверава и остварење 
прихода према предвиђеним предрачунским изно-
сима. Прегледом треб^ утврдити да ли се приходи 
уплаћују у корист одговарајућих рачуна код На-
родне бенке и.да ли ЈС било '^дозвољеног трошења 

"прихода за расходе. На ф а ју ревизија ће прове-
рити да ли се врше сравњена стања рачуна) .надле-
штава и установа са стањима код Народне банке. 

У свом раду код свог- дела прегледа ревизија 
има посебан згиттак да у што већој мери дејствује 

„на* учвршћење буџетске дисциплине. 
* 

5. Преглед сан буџетског пословања 
П р е г л е д а л и књиге и финансиско пословања 

надлештава и установа ревизија .проверава и део 
ЊИХОВОГ ћзибуџгтског пословања (депозити, фондо-
ви пастели случајни новчани промет). У овом делу 
ревизија* п р о в е в а д:» ли се с р е д е т е употребљавају 
ло* њиховој 'ламани и у утврђеним роковима, да ли 
има-/задржавања и из КОЈИХ разлог:«. 

Нарочиту псжњу ревизија' треба да обрати по-
^тојасѕу фондом или посебних банковних рачуна- по 
којима се могу — противно буџетском• јединству — 
вршити р о т е финаксиске операције у државној слу-
жби-« без нужних-законских овлашћења., У ту сврху 
ревизија треба- д : превери-да ли фондови или-по-
себни банковни рачун/; има ЈУ сзо је организационе 
статуте *и да ,лк по њима послугу-

III. — ЗАКЉУЧНЕ'ОДРЕДБЕ' ' 
Ш о 'упутство стутазг -кз снагу деком .обј|а&љшања 

„Службеном 'листу О б р а т и ш е Народне Репу-
блике: Југе славије". 

Б р , 30666 -
1948* године* 

Београд -
МинбРетар. финансија, • 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

откуп производа према условима из склопљених 
„ уговора. 

2) Производњу домаћег сортног. семена за сетву 
индустриског биља обезбедиће путем уговора са про-
извођачима управе семенске службе или- индустриска 
предузећа односно дирекције, а према споразуму изме-
ђу Министарства/ лаке индустрије ФНРЈ и Мини-
старства пољопривреде ФНРЈ, за савску инду-
с т р и ј у културу посебно. Целокупну контролу као 
и бригу о производњи, набавци и обезбеђењу потреб-
них количина свег семена врши Министарство пољо-
привреде ФНР I у споразуму са Министарством лаке 
индустрије ФНРЈ односно министарства пољопривре-
де у споразуму са министарствима индустрије народ-
них република. План расподеле семена свих ИНДУСТРИЈ-
СКИХ култура саставља Министарство "пољопривреде 
ФНРЈ у сагласности са Министарством лаке индустрије 
ФНРЈ односно републиканска министарства пољопри-
воеде у саглчсности ст ммптстарствима 'индустрије. 
На основу тога ил низ индустриска и трговачка пре-
дузела односно њихове дирекције или задруге скло-
ниће уговоре са управама семенске службе за испо-
руку семена, 

3) Среске комисије за издвајгње усева и расада, 
као и апробатори, бло-кираће по потреби за семенску 
робу површине индустриски* култура контролираме 
за предузећа, ако је стање културе такво да гарантује 
квалитетно семе. Блокирано семе о тку пиће одређена* 
предузећа по условима и ценама за семенску робу. 

4) Уговори'из тач. 1 склањаће* се, по правилу, преко 
задруга. У ту сврху индустриска и трговачка преду-
зећа односно њихове дирекције склониће уговоре -са 
среским пословним савезима', којима ће ставити- на 
расклапање потреби© -стресно особље (свој посто-
јећи теренски апарат) за контрахироње, а по'потреба 
и за откуп који .ће, по правилу, вршити задруге, што 
се уговорима 'има прецизирати. Задруге склапају ин-
дивидуалне уговоре непосредно са произвођ&чимгак 
Уговори се им'ѕју склапати без наплате- таксе, и 
то у д ш примерка, по једа«; зѕа сваку* уговорну 
страну; 

5) У уговорима се"има назначити!1 

а) цене индустриског -биља; ' 
6) повластице које се дају > произвођдатачсемтр^ 

хентима- (а&ане-, право куповаше житарица и сточне 
хране,- право на кутшвии-у одређених индустрији* ' 
производа, обезбеђење од штете-на приносу* 'премире 

в) обавезе откупљивао*; 
г) обавезе произвођача? <при'Чему*н& првом ме«ту 

о провођењу .обавезних мера око п р о и ф е т Ф е к з д ш т ? 
обраде, и неге усева');* и 

д), отпиете за неизвршење уговора. 

I I /— УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ 

А) Цене** 
Откога дан ду стрмиот биља врши се по државним 

(везаним), ценама. Произвођачима-контрахвнтима зем* 
љорадвддакм- газдинствигма- и сељачким--радним' •за-
другама^- доред накнаде у новцу по државним <веза* 
иим) .ценама-,. даваће се и бонова за куповину /ивду» 
стриских производа по нижим- јединственим оценама 
до износа ^исплаћене накнаде. 



Страно 1Г64 — Број 76 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота-, 4 септембар 194§ 

а) за памук — — — — — — — до 40% 
б) за ктеопљу и лан. — — — — — до 25% 
в) за уљано семе, шећерну репу, дуван 

и индуетриску паприку — — — до 20% 
г) за остале културе — — — — до'10% 
Право на новчани аванс и бонове стиче произво-

ђач-контра« ент по извршеном окопавању и плевљењу. 
П раи з во ђач им а- контрах е нтим а има се урачунати 

у аванс семе, вештачко ђубриво и средства за заштиту 
биље, која добијају у смислу сиз ва II тач. В под 
1 и 2 ове наредбе. 

Изузетно, произвођши-контрахенти памука стичу 
право на новчани аванс и бонове за износ до 25% 
вредности предвиђене производње одмах по закљу-
чењу уговора,' а за остатак по ницању усева, е тим 
да им се семе, вештачко ђубриво и средства за за-
штиту биља, која произвођачи добијају по овој на-
редби под Н/В тач. 1) и 2), неће урачунат,ти у аванс. 

Обе врсте аванса обрачунавају се при исплати 
цене мод испоруке уговорених производа. 

2) П р а в о н а к у п о в и н у ж и т а р и ц а 
и с т о л н е х р а н е 

а) Произвођачима-контрахентима дувана, сезама, 
арашидз*, мака-опиума и бухача у свим крајевима, а 
пр ©извођачима-контражентима лана само у пасивним 
и нежитородним, обезбеђује се право на куповину 
пшенице или кукуруза у количинама и под условима 
предвиђеним у Решењу Министра трговине и снабде-
вања ФНРЈ о одређивању нежитородних- подручја и 
продаји кукуруза земљорадницима тих подручја у ве-
заној трговини бр. 4315 од 29 марта 194в године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 27/48), е тим да при томе могу 
користити и бонове примљене маг име I? дан оз1, & уз 
подношење доказа да су кон трасирали наведене 
индустриске биљке. 

Произвођачима-контрахентама памука може се 
уговором обезбедити право на куповину житарица по 
нижим јединственим ценама, и то у количинама од 
2 кг житарица за 1 кг сировог памука, рачунајући пла-
нирани просечни принос са контрахиране површине. 
Од тако утврђене количине житарица произвођач, има 
право на куповину 25% по истеку 20 дана од закљу-
чења уговору 15% над изникне усев а 20% по- вршају 
житарица. Ово- право на куповину 2 кг житарица' за 
1 мг сировог памука у наведеним роковима! и процен-
тима признаде се уговором само уколико није имао 
тржних вишкова у смислу прописа Уредбе о откупу 
житарица у економској 1948/49 години („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 47/48), симо. до количина које се по 
тим прописима1 остављају произвођачи ма житарица 
у границама стварних потреба његовог домаћин-
ство и то: за исхрану чланова .домНгииство по 250 
кг белих жига или ЗОО кг кукуруза ла сваког члан* 
домаћинова у сразмери 20—80%, како је то ниже 
изведено; за есме до 200 кг белих житарица одно-
сно до 40 кг кукуруза« по 1 хектару контрахир^не 
површине; за исхрану стоке по 800 кг кукуруза 
или оваа за радног моша, односно до 360 кг 
к у к у р у з за» ра^но говече и краву музару и до 
350 кг кукуруза за свињу, а под условима који у по-
гледу појединих рејона, односно срезова одређују нај-
веће количине кукуруза односно овса које се могу 
оставити по једном грлу, као и највећи број грла за 
који се могу те количине оставити. 

Право на куповину остатка од 40% обезбеђује се 
произвођачу само у границама количина означених у 
претходном ставу, које се "остављају произвођачим.а 
житарица, при чему' ће" се узети у обзир мако коли-
чине житарица његове сопствене производње, тако и 
оне које је по "основу кошрахирлња већ купио. 

Од количине житарица које им се по претходном 
ставу обезбеђују, произвођачи^-контрахенти могу ку-

пити 20—80% пшенице, а остатак кукуруза. Министри 
трговине и снабдевања споразумно са министрима по* , 
љопривреде народних република одредиће, у оквиру,' 
означених процената (20—80%) за сваки срез посебно, 
проценат до кога ће произвођачи моћи купити пше- 1 

ницу. До тог процента, одређеног за срез, произво-
ђачем а ће се признати право на куповину пшенице 
само до количина у којима се пшеница по постојећим 
прописима оставља про извођачима житарица за исхра-
ну чланова домаќинства и сетву, уз одбитак количина 
са којима већ располажу за подмирење тих потреба 
по било ком основу. 

б) Произвођачимагконтрвкентима памука обезбе-
ђује се право на» куповину сена. сламе и кукурузовиш 
по нижим јединственим ценама, уколико не располажу 
довољном количином сточне хране, ад у границама 
стварне потребе. 

8) П р а в о н а к у п о в и н у о д р е ђ е н и х 
И Н Д У С Т Р И Ј С К И Х п р о и з в о д а 

а) Произвођачи-контрахенти узаних биљака имају 
право на куповину уља за јело и уљаних погача1 по 
нижим јединственим ценама, и то: 

произвођачи бундевских коштица могу ва сваких 
100 кг предатих коштица да купе: 

по 8 кг .уља! за јело и 16 кг узаних полама, ако 
су коштице ољуштене; 

по 5,5 кг уља за јело и 15 кг уљаних погача, ако 
су коштице неољуштене; 

произвођачи мвма-опиума (афиона) могу од сва-
ких '100 кг предатог семена да купе по 15 кг уља ва 
јело и 15 кг уљаних погача; 

произвођачи сезама могу за 100 кг предатог се-
мена да купе по 12 кг уља за јело и 16 кг уљаних 
погача; 

произвођачи« .осталог уљаног семена могу еа сва-
ких 100 кг предатог семена да купе по .2 кг уља за 
јело и 16 кг уљаних погача. 

б) Произвођачи-контрахенти шећерне репе имају 
право на куповину сувих резанаца шећерне репе по 
нижим јединственим ценама, е тим да за сваких 100 кг ' 
предате шећерне репе могу купити 3 кг сувих ре-
занаца. / 

в) Пр ©извођачи-контр а«енти памука имају право 
• на куповину уља за јело по нижим јединственим це* 
нама, е тим да за сваких 100 кг предатог сировог па* 
мука могу купити 1% кг уља за јело. 

Сем тога произвођачима-контрахентима памука 
обезбеђује се право на куповину резане грађе по ни-
жим јединственим ценама, у границама стварних по-
треба њихових домаћинстава, а у истим границама 
обезбеђује им се и право куповине памучног ментар 

г) Са боновима које су добили за предате приносе 
култура-означених под а)—в), произвођачи-контрахен-
ти могу куповати и осталу и н д у с т р и ј у робу која се 
продаје у везаној трговини. 

д) Право на куповину уља за јело по тач. а) и в) 
могу произвођачи-контрахенти користити у означеним 
количинама, али само у границама) потребе својих* до-
маћинстава. 

ђ) Предузећа за производњу уља обавезна су да 
примају на прераду, од произвођача који нису контра-
хир али се^зам, и онај сезам који је сеј|ан на стрништу 
после житарица, е тим што ће уз одбитак ушура пре-
дати све уље произвођачима. 

е) хПроизвођачи дувана могу предати предузећима 
за прераду уља семе које је преостало по предаји ду* 
вана, е тим да им ова предузећа на име накнаде ам 
предато семе дувана дају 50% уља добијеног његово*! 
прерадом. 
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1 4) О б е з б е ђ е њ е о д ш т е т е на п р и н о с у 
Произвођач-им а - кон тр ах ен тима памука, ако услед 

елементарних узрока, без њихове кривице, тј. ако су 
ове предузели да.наступање штетних последица откло-
не и у свему се придржувала прописаних агротехнич-
к а мера, принос буде уништен, обезбедиће се све 
оне користи које би имали да су уместо памука, за-

- сејали џа контрахираној површини житарице. У ту 
сврху исплатиће им се новчана накнада у висини 
вредности приноса житарица, који би они према оства-
реном просечном приносу житарица у дотичном срезу 
постигли -на контрахираној површини, да су уместо 
памука засејали по 50% пшенице и кукуруза. У висини 
те накнаде издаће им се бонови за куповину инду-
1Приске , робе по нижим јединственим ценило. Исто 
.Тако обезбедиће се произвођачима-контрахентима за 
•Шј случај и право на куповину пшенице (20 до 80%) 
ЈН кукуруза у границама тог приноса житарица који 
би добили са контрахиране површине, и то највише 
УКО количине које се по постојећим прописима остав-
љају произвођацима житарица за потребе њихових 
Дома&иистава, при чему ће се узети у обзир и коли-
чине КОЈ и ш про извођачи-кон тр ах е ити већ располажу! 

. У случају да принос није потпуно уништен, при 
исплати новчане накнаде односно признања права на 
Куповину житарица, узеће се у обзир већ исплаћене 
накнаде за предати принос, као и већ издати бонови 
•дноско већ остварено право на куповину кукуруза. 

Уништење приноса утврђује записнички комисија 
ИО-ју сачињавају по један претставник Главне дирек-
ције савезне текстилне индустрије, месног народног 
•дбора, и задруге, и срески пољопривредни референт. 

Исплата накнаде уз издавање бонова, као и право 
На 'куповину житарица доспева о року предвиђеном 
ва предају приноса'. 

5) П р е м и ј е 
а) Премије за већи принос: 
Произв о ђачким а - к о н тр а х ен т им а памука, који по-

стигну веће приносе од 15% односно 25% од оства-
реног просечног приноса у дотичном рејону, даваће 
•е за сав испоручени постигнути вишак новчана пре-
мија, и то; 

при повећању приноса од 15% до 25%, даваће се 
Ша количину пе датог вишка премија од 15% од од-
ржевте просечне државне (везане) цене, з 

-при повећању приноса преко 25%, даваће се за 
•мичину предатог вишка премија од 30% од одре-
шене просечне државне (везане) цене памука. 

б) Премије за бољи квалитет приноса: 
Проже во ђ ачим а - к онтрлк ен ти ма дувана даваће се 

•одовде* премија за одличан квалитет и беспрекорну 
•рођеност предатог дувана, и то: 

за одличан квалитет даваће се премија од 5% од 
•доеЈуеве државне (везане) цене по врсти и квалитету, 
При чему ће се као одличан квалитет сматрати онај 
» ј и према већ уобичајешш мерилима! знатно прева-
зилази просечни квалитет односног типа, врсте и 
Шѓаке дуваш у дотичном рејону; 

за беспрекориу сређеност, тј. паковање по врсти 
ц кв&лвггету дувана у тој врсти, даваће се премија од 
М од-одређене државне (везане) цене по врсти и 
квалитету. 

Премда ће се дашти само за предате количине 
Кувана одличног кшшггета и беспрекорно уређености. 
, в) Премије до ранију предају пркоса!: 

Произвођ ачиманконтрахетатима* дукана, за оне ко-
личине приноса кој« предају пр« о д р в е н и х рокова, 
даваће се нваод&з пр*ш*ј* у о д р в ђ ш т * проценту од 

за количине предате до 30 септембра, премија од 5% 
за количине предате до 15 октобра, премија од 4% 
за количине предате до краја октобра, премија од 2% 

г) Уговорне премије: 
Уколико се, по постојећим прописима о откупу 

житарица, контрахирање јечма (као меркантилне и се-
менске робе), под одређеним условима, врши по одре-
ђеним државним ценама увећаним зч одређени про-
ценат, имају нроизвођачп-коптрахенти пиварског јеч-
ма (као меркантилне и семенске робе) под исти* усло-
вима и у истом проценту право на уговорну премију, 
е тим да ће се ова обрачунати у томе проценту од џ 

одређене државне (везане) цене. 
д) У висини исплаћених новчаних премија, по 

претходним ставовима, произвођачима-контрахентима 
ће се издавати и бонови за куповину индустриска 
производа по нижим јединственим ценама, 

6) Повластице из овог одељка* не односе се на 
државна пољопривредна добри 

В) Обавезе откупљквача 
1) Семе индустријских култура даваће произвоћ1-

•чима предузећа односни њихове дирекције преко г -
др|уга по нижим јединственим ценама. Семе дато ^а 
п р е с е з а њ е даје се бесплатно. 

2) Предузећа односно дирекције ставиће на распо-
ложение произвођачима, преко задруга*, потребне ко-
личине вештачког ђубрива и средстава за заштиту 
биља, по нижим јединственим ценама. 

Гу Обавезе произвођача 
Произвођачи су дужни: 
1) да уговорене површине у потпуности засеју 

одређеном култуоом и да примене прописане агро-
тетаичке мере обраде и неге усев'3(, мао и ди се .за 
све радове придржавају рокова-; 

2) на позив предузећа односно дирекције или за-
друге дужан је произвођач у уговором одређеном 
року да преузме вештачка ђубрива и средства аа за-
штиту биља и да их обавезно употреби ;гсем1а упут-
ствима органа пољопривредне службе ол*; зено откуп-
љивача; 

3) да предају са контоахирсних пг -,ЈШина цело--
купни постигнути принос, и то, према кул1урама, по 
следећим роковима: 

уљано семе у року од осам дана по извршеној 
вршидби до на два месеца по поднетој пријави про-
извођача о обављеној вршидби; 

за коношђину стабљику од жетве до 15 септембра; 
за лан од жетве до 25 јула; 
за памук до 15 децембра; 
за шећерну репу у року од 2 дана од позива пре-

дузећа односно задруге до 1 децембра; 
за пиварски јечам у року од 8 дана по извршеној 

вршидби до на месец д а т по поднетој пријави про-
извођача о обављеној вршидби; и 

. за рицинус по бербава од септембра до фебруара 
закључно. 

Код осталих култура рокови се имају предвидети 
у уговорима.- У оквиру овде одређених рокова могу 
се уговорима прецизирати и ближи рокови за пре-
дају приноса. 

Д) Отпиете за неизвршени^ уговора 
* У уговорима се има предвидети обострано давање 

отштете за неизвршена уговорних обшева-, Уговорима 
се има предводити такође ко ће р в ш а & в т евентуално 
-метале спорове из уговорим^ о д а т а * 
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III. — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
1) Уговори са про извођачима у смислу тач. 4 део I 

ове наредбе, имају се закључити за све миду стр неке 
културе до 15 октобра 1948 године. 

2) Администр<а<тивно-оперативна руководства пре-
дузећа саставиће у смислу ових услова обрасце уго-
вора, чији ће садржај и облик претходно одобрити 
Министарство лаке индустрије ФНРЈ, водећи рачуна 
о посебним условима у појединим народним републи-

„кама односно производни*! рејонима. 
3) У року од 15 дана. од објављиван^ ове наредбе 

у „Службеном листу ФНРЈ", прописаће министарства 
пољопривреде народних република опште агротехнич-
ко мере око припреме земљишта, обраде и неге инду-
стриска култура (агрокомплекс), као и упутства у 
погледу употребе вештачког ђубрива и средстава т 
заштиту биља, и то по културама-, посебно за поје-
дине рејоне. 

4) Начин и податке о којима ће се водити евиден-
ција о уговарању и извршењу уговора о индустриском 
биљу одредиће Министарство лаке индустрије ФНРЈ. 

5) Ов<а наредба ступа на снагу одмах. 

II бр. 12592 
25 августа 1948 године 

Београд 
Министар л&ке индустрије, 

Саво Златић, с. р. 
Сагласни: 

Министар пољопривреде, 
Петар Стамболић, с. р. 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р.̂  

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

649. 
На основу Наредбе Владе ФНРЈ о државним 

(везаним) ценама пољопривредних производа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 12/48) у сагласности са Ми-
нистром пољопривреде ФНРЈ и Министром финан-
сија ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ИНДУСТРИ-
СКОГ БИЉА ПО ВРСТИ И КВАЛИТЕТУ, РОДА 

ГОДИНЕ 1949 
1. _ Наредбом Владе ФНРЈ о државним (веза-

ним) ценама пољопривредних производа, IV бр. 1186 
од 10 фебруара 1948 године („Службени лист ФНРЈ' 
бр. "12/48) одређене су индустриски биљу следеће 
просечне државне (везане) цене: 

Динара 
за 1П0 кг. 

Сунцокрет семе 430.— 
Сезам семе 1.000.— 
Рицинус семе 860.— 
Уљана репица семе 6Ѕ0.— 
Мак семе 880.— 
Мак одијум 11% морф. 1.200.— 
Соја семе * 520.— 
Бундевско семе 800 — 
Семе лана за индустрију 1.1С0 — 
Ар.ѕшид семе ^ 1/000.— 
Конопља стабљика " 230.— 
Лан стабљика са семеном 320.— 

Дин»ар,а 
за 100 кг 

Дуван лист 6.800— • 
Семе • конопље за сетву 4.000 — 
Памук сирово влакно 2.300.— ' 
Шећерш репа 72.—« ! 
Шећерна репа семе 3.300.— ; 
Цикорија 200.— 
Хмељ 8.500.— 
Индустриска паприка 4.500.— ( 
Бухач 3.500.— 
Пиварски јечам 420.— 

Горње цене важе за 100 кг нето тежине, франко 
вагон, шлеп или магацин откупне станице, ед по 
избору куцца. 

На основу ових просечних цена одређују се сле-
деће државне (везане) цене за поједине врсте и 
квалитет индустриског биља рода године 1949. 

I. — ИНДУСТРИСКО БИЉЕ ЗА ПРЕРАДУ 
1) Уљано семе 

а) Рицинус 
Динара 

за 100 кг 
Рицинусово семе ољуштено свих 

врста I бербе 870.— 
Рицинусово семе ољуштено свих 

врста II бербе 700.— 
Рицинусово семе неољуштене, без 

страних примера, недозрелих 
чаура и биљних гранчица гро-
здова I бербе 516.— 

II бербе 418.— 
Под ољуштеним рицинусом I бербе разуме се 

семе тежине 100 зрна најмање 47 грам.а. 
Семе тежине 100 зрна од 40 до 43 гр преузима 

се као семе I бербе уз одбитак од 2%. Семе тежине 
100 зрна од 44 до 46 гр преузима се као семе I бербе 
уз одбитак 1%. 

Семе тежине 100 зрна испод 40 гр (мађарске, 
бунарске и персијске крупне сорте) сматра се као 
семе II бербе. 

За. неољуштену робу к оја садржи недозреле 
чауре и биљне примесе, одбија се од цене 5 до 15% 
већ лремз садржају такве безвредне робе. 

На строју ољуштени рицинус може садржати 
највише 2% здробљених (озлеђених) зрна или м.а»-
њих неољуштених зрнаца, а страних примеса, укљу; 
чиво делова чаура не више од 2%. 

б) Остало уљано семе 
Дин.21р>а> 

за 100 кг 
Бундевске коштице неољуштене 750.— 
Бундевске коштице ољуштене 1.200.— 
Бундевске коштице голице 1.000.— 
Конопље семе за инд. прераду 600.— 
Дуван еко семе за инд. прераду 540.— 

Цене се разумеју за здраву, суху, решетану робу 
уобичајеног квалитета у индустрији. 

2) Биљке з>а влакно 
•а) Конопљ-а 

Динара 
еа 100 кг 

I класа, стабљика висока на»јма-
„ ње 150 см здрава, светле боје, 

са М1?ње од 5% страног корења 
и 5% закржљалих стабљика у 
снопу по дужини, пречника 
мањег од 7 мм мереном по 
средини висине стабљике, при-
природно суха, која . одговара 
условима за индустри ју пре-
раду 250 . 
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Динара 
за 100 кг 

225.— 

180.—» 

160.— 

II класа, стабљика висока 125— 
150 см оа свим осталим усло-. 
вима I класе 

III класа, стабљика висине 100— 
125 см 

У ову класу спада и сва! конопљи-
нз стабљика веће висине која 
је делимично натрула, пл->е-
снива и тамне боје, али ако 
није више .оштећена од 30%. 

IV класа, стабљика висине испод 
100 см ф 

Стабљика конопље тучена од 
леда примаће се прем,а висини 
појединих класа, али ће се од 
цене одбити проценат тучен 
ледом. 

б) Лан оа семеном 
Динара 

за 100 кг 
I клика, стабљика дужине изнад 

75 см 375.— 
II класа, стабљика дужине €0— 

75 см 330.— 
ИП класа., стабљика дужине испод 

60 см 190.— 
Цене вреде за суву стабљику, без корова1, земље 

и оштећењу. 
в) Памук 

, Динара 
за 100 кг 

сиров, почишћен, рандман 31% 
са 8,5% влаге ' 2.300.— 

Уколико је рандман испод или изнад 31% цена 
Је сразмерно нижа или виша. 

3) Дуван 
У оквиру просечне државне (везане) цене од 

(г.ВОО*— за 100 кг., одређују се према подру-
чјима^ зонама, класама и типовима дувана следеће 

! пене: 
За подручје производње македонског типа дуван3 

I Зона 
Врста А Врста Б • 

Динара Динара 
Класа за 1 мг • 1 | Клша за 1 мг 

Изванредна ЗОО.— ! ЈР > - I 120.— 
1 250.— ЗМ П 105.— 

- II . ' 200.— > ЈТ. Ш 80.— 
III 145.— < Т IV 60.— 
IV 92.— V 35.— 
V 47.— VI 20.— 

VI 25.— 
II Зон»а< 
Врста А Врста Б Врста В 

Динара * Динара Динара 
Класа за 1 кг Класа за 1 кг 

I . 220.— I 110.— I 40.— 
II 175.— II 95.— II 30.— 

III 125.— - III 70.— III 20.— 
IV 82.— IV 50.— IV * 15.— 
V 42.— V , 30.— V 10.— 

VI 25.— VI 20.— 
Дувански тип „Јака" произведен у рејону дуван-

ске станице у Тетову, откупљиваће се по ценама пред-
виђеним за II зону. 

Дувански типови „Мулаип" и „Просечан" произве-
дени у рејону дуванске станице у Тетову, откупљи-
в а о се по ценама Б односно В врсте херцеговачког 
дувана. 

Дувани из рејона дуванских станица у Врању и 
Владичином Хану оа подручја производње македон-

ског типа дувана, откупљиваће се и процењивати по 
ценама I (прве) производне зоне. 

За подручје производње херцеговачког типа дувана 
Врста А Врста Б Врста В 

Динара Динара. Динара 
Класа за 1 кг Класа за 1 кг Класа за 1 кг 
Изванредне 180.— I 90.— I 40.— 

I 150.— II 75.— 11 30.— 
II ЛЗО.— III 55.— III 20— 

III 95.— IV 40.— IV 15— 
IV 6 0 . - V 20.— V 10— 
V 35.— VI 15.— * 

VI 2 0 . -
Истарски дувани отрупљиваће се по мерилима Б 

врсте македонског типа, а плаћаће се по ценама А 
врсте херцеговачког типа. 

За Дринско-моравско производно подручје 
I зона Бајиновац - II зона Поморавље 
Врста А Врста А Врста Б 

Динара Динара« Динара 
Класа &а 1 кг Класа за 1 кг Класа за 1 кг 

I 85— I . 90— I 60— 
II 70— II 75— II 50.— -

III 52.— III 55.— III 40— 
IV 38— IV 40.— IV 20.— " 
V 20— V 20.— V 15.— 

VI 14— VI 15.— 
III зона Босанско Подриње IV зона Босанско Посавље 
Класа Динара за 1 кг Класа Динара за 1 кг 

I 60.— 1 50— 
II 50.— 4 II 40— 

III 40.— III 30.— ч> 
IV 20.— IV 20.— 
V ' 14.— V 12.— 

За подручје производње војвођанског типа дувана 
1) За цигаретне дуване 2) За цигаретне дуване свих 

типа цСаболчи" . осталих типова Војводине 
Класа 

I 
II 

III 
IV 
V 

Динара за 1 кг 
36.— 
28.— 
22.— 
16.— 
12.— 

Клаеа 
I 

II 
III 
IV 
V 

Динара за 
30.— 
22.— 
18.— 
14.— 
10.— 

1 кг 

Плес ниви дувани виших класа оикупљжзшће се по 
ценама VI (шесте) односно најниже класе дотичног 
производиот подручја односио дотичне зоне и врсте. 

П леши ви дувани нижих класа з»а производна 
подручја: македонско, херцегов ачко и држело-мо-
равско откупљдоваће се по цени од 10.— (десет) ди-
наре по килограму, а војвођауоки п«о цени оа 6.— 
(шест) дитера по килограму. 

Дувани у нтгма (нескалупљени) откупљенааће се 
по врстама дотичног подручја, и то: дуван I и II 
класе по Ш клак и, а остале класе за Једну класу 

, ниже осим VI класе. 
Неуобичајено влаисни дувани, осим тога што ће 

се од њих одбијати вештачење^ утврђена сувишна 
влага, откупљивао е се за једну класу ниже. 

Дуванске лишће и отпаци дуванског лишћа, који 
су неупотребливи за израду дуванских прерађевина, 
а могу се употребити за фобрикацију никотина, 
откупљиоаће се по цени од 1.— (један) динар по кг. 

Песак, земља или други страни предмети, уко-
лико би били -помешани сз дуваном,' има се њихова 
тежина вештачење^ утврдити и одбили од утврђене 
нето тежине дотичне партијо дувана/ 
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Дувани од недозвољених типова, као ш дувани 
који потичу од неког одобреног типа, ш и који је 
био произведен у рејону друге станице, где та ј тип 
није одобрен, откупиле се за шо једну класу ниже 

. од оних класа које вреде зв тип и рејон дотичне 
Станице. 

И. — СЕМЕНСКА РОБА 

4) Пиварски јечам % за 100 кг 
добар здрав, сув, .св алит е то упли-
че ј еног у индустрији, хектолитар-' 
оке тежине бб кг 424.'— 

За сеанси килограм мање хектолитареке тежине 
плаћале се 1% мање од горње цене, а за сваки мг 
веће хектолитар«^ тежине пл&јћаће се по 10.— ди-
нар* више од горње цене. 

б) Хмељ 
У оквиру просечне државне (везане) цене од 

Дин. 8.5СО.— за 100 кг, одређују се следеће цене 
п о к л а с а м а : 

Динара« 
а) Савињски: еа 100 кг 

I . клаш: шишарице уједначене, 
листићи -ија њима подједнако 
средње величине, равном орио * 
ев е тл оз ел ен е 6» је, добро вреле 
и осушене, без црвених мрља 
од пер он оспоре или црвеног 
паука 9.000.—• 

II класа: истог квалитета као 
класа I вамо што су шишарица 
равномерно - жучк1а(сто - е ел ©не 
боје % 8.700— 

III класа: ако су шиш »рице при-
лично неједнаке, жуте, слабог 
сјаја, мало прле уш оне, е малим 

* мрљама од пер он оспоре или 
црвеног паука 8.000.— 

IV класа: остале врсте хмеља 
употребљива 6.500.— 

б) Бачки: I 
I клаоа:: шишарица уједначене, 

са највише 12% листића, који 
сами отпадају, сјаје© зелене.-и 1 
жуто-зелене боје ' 8. ООО.—, ) 

II класа«: остале врсте хмеља^ I 
употребениве 7.000.— ' 

Хмељ мора Зити добро осушен. Шишарке (ка-
писле, чауре,- модуле) треба! да су откинуте једна 
од друге са петељком, здраве и неоштећене од ште-
точина и болести. Садржај семена не сме бити већи 
од једног постотка по тежини. Влажност не оме 
бити већа од нормалних десет постотака. Не допу-
шта се мешавина .незрелог хмеља са зрелим, нити 
презре лих шишарки сиве боје. Мирис хмеља' мора 
бити типичан, оштар. 

Динара 
6) Мак — опиум з»а 1 мг 

Мак — опиум (катран смола) са 11% 
мор фина 1.200.— 

Уколико ше више или - мање- од - тоша постотку 
мор фине, цена му је сразмерно виша или нижа1. 

7) Индустриска паприка 
У оквиру просечне државне (везане) цене од Ди-

нари 4.500.— за 100 кг,- одређују се следеће цене по 
врсти и кл алит егу: 

Динара 
за 100 кг 

слатка I врста ч' 5.200.— 
слатка II врста 4.200.'— 
лодуел е тка I врста 4.000.— 
полуслатке. II врста . 3.500.— 
љута I врста « - 3.500.— 
љута II врста ЗЛОО.— 
меркантил I врста 3.100.— 
меркантил II врата 2.800.— 

Динара 
за 100 кг 

473.— 
1 Л 0 0 . — 
1 .100 .— 

' 946.— 
748.— 
594.— 
968.'— 
572.— 

Семе сунцокрета за сетву 
Семе севамо за сетву 
Семе арашида . т сетву 
Семе рицинуса за сетву 
Семе уљане репице за сетву 
Семе дувана за сетву 
Семе белог мазоа) за сетву 
Семе соје за сетву 
Семе бундевски« к о ш т а ц (обичних) 

за сетву 825.— 
Саме бундевских коштица (голица) 

за сетву 1.100.— 
Семе конопље за сетву « 3.000.— 
Семе шећерне репе за сетву 3.300.— 
Семе гатарског јечма за сетву 530.— 
Цене се разумевају за суво и здраво семе, уоби-

чајеног квалитета за семенску робу. 
2) Св® цене из тач. 1 ове наредбе вреде франко 

вагон, шлеп (или магацин откупне станице по избору 
купца. Откупна станица се имк« уговором преци-* 
здерати. 

Пр ©извођачима, који донесу п ро изводе непо-
средно у творница, уколико ова није истодобно и 
откупна станица! за одр е ђ они рејон, има се дати по-
себна накнада за пренос производа, која се »има по-
себно предвидети уговором, .а у висини тарифе <т/:км, 
и то огмо за разлику између удаљености до откупи« 
станице и удаљености до творнице. -

3) За индустриско биље коме није 'одређена цена 
ва поједине врсте и квалитете вреди "одређен* про-
сечна државна (везана) цена односно у оквиру ов« 
накнадно одређена цеи* по врсти и квшитету. 

4) Ова кар едб а ступа на снагу одмах. 

И бр. 12591 
29 ј у т а ..1948 година 

Београд . 
Министар лаке индустрије, 

др. Саво Златић, с. р. 

Сагласни: 
Министар пољопривреде. 
Петар Стамболић, с. р. 
Министар финансија. 

Добривоје .Радосављевић, с. р. 

650. 
На основу члана 42 Основне уредбе о принадлеж-

»костима савезних државних службеника, а наг предлог 
.Министарства тешке индустрије ФНРЈ. издајем 

' Н А Р Е Д Б У 

О ПОТВРДИ ПММГЕМЕНЕ ВАЖНОСТИ ПРАВИЛ-
НИКА О ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА ТЕХНИЧКОГ 
ОСОБЉА ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЦРНЕ МЕТА-
Л У Р Г А МИНИСТАРСТВА ТЕШКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

• ки ФНРЈ » 

I. —г- Продужује се привремена важност Правил-
ника о премисом додацима техничког особља Гене-
ралне дирекције црне металургије Министарства' тешке 
индустрије ФНРЈ — до доношења нових прописа, оа 
важношћу од 1 октобра 1947 године. 
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II. — О ш наредба ступа на снагу даном објав-
ување у „Службеном листу Фед еруптивне Народне 
публике Југослвије". « 

Бр. 2705 
1 септембра 1&4§ године г

 1 

Београд 
4 Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
' народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. Р. 

651. 
На основу .цл. 37 и чл. 9 Закона о уређењу и 

деловању кредитног систему, у вези чл. 1 Уредбе 
1 о организацији и пословању Народне банке ФНРЈ, 
е 1У циљу д|а се досадашње новчанице ДФЈ дожав-
ног издува! постепено повуку из оптицаја и замене 
нов чашицама из даша! Народне банке ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ОПТИЦАЈ НОВЕ НОВЧАНИЦЕ 
ОД 500.— ДИНАРА 

1. — Народна банка ФНРЈ пусниће у оптицај на 
дан 10 септембра 1948 године, новчаницу свога изда-
л а од Дин. 500.— оа- датумом 1 мај 1946 године. 

2. — У времену од 10 до 25 септембра 1948 
године повући ће се из оптицаја новчанице од Дин. 
$00.—'ДФЈ државног издања и заменити ал пари, 
тј. без одбитака,, у релацији 1 : 1, е тим да повле-
к л е изврши Народна бандо ФНРЈ на својим шал-
теримја) код Главне централе,'централа и својих фи-
лијала. 

'3. — Почев од 26 септембра 1948 године нов-
чаница од Дин. 500.— ДФЈ државног издања пре-
стаће да буде законско средство плаћања. 

Накнадна замена новчаница од Дин. 500.— изда-
ња ДФЈ моћи ће да- се изврши код Нзродне банке 
ФНРЈ' (Главне централе, централа и свих њених 
филијала) у року од даља два месеца, тј. до 25 но-

. вембра 1948 године закључно 

Бр. 247 
.. 13 августа 1948 године 

Бео^рћд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

О П И С 

- ВО&Е НОВЧАНИЦЕ ОД 500 ДИНАРА ИЗДАЊА 
/ НАРОДНЕ БАНКЕ ФНРЈ 

Народна банка ФНРЈ објављује да, на основу 
Ремења Министра финансија ФНРЈ К бр. 247 од 13 
августа 1948 године пушта у оптицај, на дан 10 
септембра 1948 године нову новчаницу од 500 ди-
нара свога издања, са датумом 1 м?'ј 1946 године. 

Опис ове новчанице је следећи. 
Величина цртежа: дужина 132 мм., ширина' 63 

им. 'Новчаница је вишебојне оа водотиском преко 
целе новчанице. 

Лице: С десне Стране налази се. урамљен лик 
партизана. 

С леве стране налази се; државни грб ФНРЈ 
уоквирен орнаменти^. . 

На средини новчанице је текст: №гос!п.а ћанка 
Ре<1ега*1Упе №го4пе КерићНке Ји§:о?1ауЦе р1аба 
домовски динара (Нп&па \'б00 б т ат јеу — динари. 

Испод овога текста налази се ознака нумераци-
је у црвеној боји а затим' датум: Веофгак! 1 т а ј 1946. 

Десно стоји потпис: Сиуегпег Т. Здравковић, а 
лево: С1а-уп1 (Нгек1ог А. Васић. 

Око целе новчанице је стилизован оквир, у чи-
јем се горњем делу налази текст: Србија, И г у а н а , * 
Ѕ1оуешја, Босна и Херцеговина. 

Испод овога е леве стране стоји: Федеративна 
Народна Република Југославија, а е десне стране: 
РесЈегаиупа Матора Карићима Ји§о®1ауаја. 

У доњем делу оквира е леве стране налази се 
текст: Рес!ега1аупа ЦшЈѕка КериђНка Јиѕгоѕкујја, е 
десне стране Федеративна Народна Република! Ју-
гославија, <а испод овога: Македонија, Црна Гора. 

.С ^геве стране у оквиру стоји текст: 500 динара«, 
500 Шпага а е десне стране: 500 (Нпагјеу, 500 динари." 

У сва четири угла стоји у цифрама вредност 500. 
Испод оквира новчанице је е леве стране име 

аутора Уе1јко А. Кип, Тес, а десно име гравера Т. 
•Кгпјајјб ѕс. 

Наличје: На средини се налази орач за плугом. 
С десне стране је розета .преко ко је . ј е текст: 

(Ина гјеу 500- динари, а е леве стране розета преко 
коЈе је текст: (Млата 500 динара 

Око целе новчанице је стилизован оквир. 
На горњем делу оквира налазе се текстови кла-' 

узуле о фалсификат: лево на српском језику, десно" 
на хрватском;^ на доњем делу оквира лево на сло-
веначки, -десно на македонском језику. 

У горњем и доњем делу оквира понављају се 
цифре 500. 

- У св-а четири угла стоји у цифрама вредност 500. 
Испод оквира) новчанице је име аутора: Вељко 

А. Кун. 
Из Народне банке ФНРЈ, 6 септембра 1948 год. 

652. 

На основу чл. 2 Уредбе о пр оде 'ч пољопривред-
них производа, везаној са правом иа куповину од-
ртканих индустриских производа пр нижим једин-
ственим ценама, доносим 

. Р Е Ш Е Њ Е 

О КУПОВИНИ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ЈЕСТИВОГ 
УЉА, УЉАНИХ САЧМИ-ПОГАЧА И СУВИХ. . 

РЕЗАНАЦА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ 

1. — Поред досад одређених пољопривредних, 
производа земљорвдници-произвођ<ачи и сељачке 

•радне задруге могу продавати по одређеним држа-
вним ценама (везаним ценама) јестиво уље, уљане 
оачме-погаче и суве резанце шећерне репе. 

2. — Гестиво уље и уљане сачме-погаче магу ку-
повати по везаним ценама фабрике уља а суве ре-
занце шећерне репе фабрике шећера. 

Јестиво уље, у&ане сачме-логше и суве резан-
це шећерне репе могу куповати по везаним ценама 
и државна предузећа и задруге које одреди, мини-
стар трговине и снабдевања народне републике. 

3. — Ово решење ступа одмах иа ан?ау. 
Бр. 15476. 

30 авгусгз 1948 године 
Београд 

Мини: гар трговине и снабдевања 
Јаков Блажевић, с. р* 
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653. 
На основу чл. 4 Закона о поштанско-телерр«афско-

&«лефо.нским таксама („Службени лист ФНРЈ" бр«, 
11/46 и 105/46) дано сим 

Р Е Ш Е Н ) Е . 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ МАРАКА „БАЛКАНСКО СРЕДЊЕ-

ЕВР01ККИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ" 

На дан 10 септембра 1948 Пустиће се у течај једна 
емисија пригодних поштанских марака у циљу про-
паганде и културне ман иф е е таци је Балканско-сре дње-
европског шампионата у атлетици, који ће се одржати 

_ у Београду од 16 до 19 септембра ове године. 
Емисија има три вредности са вишком и то од ' 

а) 2 + 1 дин. зелене боје; 
б) 3 + 1 дин. црвене боје; и 
в) 5 4- 2 дин. плаве боје. 

Слике ва маркама приказују и то: од 2 + 1 дин. 
»куглиша"; 3 + 1 дин. „зјшрекашицу" и 5 + 2 див, 
^моткаша". Код свих марака је горе натпис: „Балкан-
ско средњеевропске игре у атлетици 1948" а доле на-
пив држев« и вредност. 

Марке ће бити у продаји код свих већих пошта 
у земљи од 10 септембра до 9 децембра 1948 закључно 
и т фр шнирање ваокиће још до 9 јануара 1949 го* 
дине закључио. ) 

Мбр. 6832 
80 августа 1948 године 

Београд 
Министар поште, 

- др Заим Шарац, с. џ* 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном 
§равњењу са изворним тестом, установило је да су 
Ѕе у тексту Уредбе о ревизији државних привред-
них предузећа, надлештава и установа објављеном 
у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 71 од 21 августа 
11948 године, поткрале ниже наведене грешке и дејв 
следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О РЕВИЗИЈИ ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ 
, ПРЕДУЗЕЋА, НАДЛЕШТАВА И УСТАНОВА 

У чл. 18 ст. 2 уместо израза: „финансиску над-
ревизију" треба да се стави: „финансијску ревизију 
из чл. 6 став 4". 

У чл. >19 уместо: „чл. 11" треба да се стави: „чл. 
ИО". 

IV бр. 7036. — Из Ппетседништва Владе ФНРЈ, 
29 'августа« 1948 године. 

УКАЗИ 
На основу чл. 41 Закона о служби у Југословен-

ској армији,- а иа предлог Врховног командант* ору-
жаних с и д а ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
[Федеративне* Народне Републике Југославије дсноеи 

У К А З 

Унапређује се у чин ген ер ал-мајора: пуковник 
Кладарич Јована Ђуро. 

1 У. бр 1310 
31 августа 1948 године * 

Београд 
Президијум Наводне скупштине 

Федеративна Народне Републике Југославије 
г Секретар, , , Потпре тс е ди ик, 
1 [Миде Перуничић", с. р4 'Моша Пијаде, с. р. 

' О Д Л И К О В А Њ А 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративна Народи« х 

Републике Југославија 
" на« основу члана 2 Закона о орденима и и«дф 

(Љам.З', а еа предлог Врховног ком сад анта оружани* 
опаѓа ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за »показану храброст, умешност у кома«« 

давању, осведочени рад на остварењу б р г о с т и 9 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
да народ у току народно осл обо дил-а-чксе борбе одли* 
КУЈУ 

ОРДЕНОМ ПАР ТИЗ АНС КБ ЗВЕЗДЕ I РЕДА! 
пуковник Хариш Јакога И«ан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА! 
пуковник Жижић Вељко; 
потпуковници: Пољанац Леополда Сава к 

Д>:<гћ И. Иван; 
мајор Шоић Павла Хинко. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РОДА! , 
пуковници: Дулић Т. Војислав, Ивановић Ђ<0* 

Дон, Ивановић Ђока, Килиб«рда Вук от« Миде« Ки«« 
ж«в.ић Милете Велимир, Краљ Др. Ив»ан, Кр »ус Мар* 
ка Др. Херберта, Микић М. Др. Жарио, Милић Ал* 
деи Ја, Савићевић С. Ђорђе, Скочилић Ј. Ј о с т * 
Смирнов Ф. Владимир, Видовић Стевана Жарко И 
Жижић Вељко; 

ото точкови и ци: Бакарић В ладимир а Владимир, 
Бешлић Хасана Акиф, Б о ж о в и ћ Пере Вакхглиј«, 
Ћеловић Петка Миле, Ђурић Б. Радомир, Илић М, 
Војислав, Јововић Војислав, Кољеншић Владо, Мл* 
кстћ М. Љубомир, Николић В. Живојин, Ром*««) 
Ј ада , Савић Л. Др Душан, Симунџић Петар, Стру« 
гар Др. Сава, Шћеатановић Вгсе Марко, Шв»ара Км 
Душе и. Туђман Ф;р<ањо, Валентинчић Слане, Вид®« 
чић Никол:, Жвицер Новака! Никола и Жуњић РЈ 
Нела. 1 

• ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОКЕ ЗВЕЗДЕ II РЕДА: 
' пот пуковник Иикр ет Франца Франц. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
пуковници: Деак П. Др. Андрија, Јовановић' Д, 

Радмило и Крмпотић Јосипа Срђан; 
потпуковници: Гершић Хонрада Милко, Новаке« 

вић Др. Александар «• Петровић Николе Ђорђе; 
мајори: Бањац Николе Коста, Бјелетић Рад«1 

Велиша, Гајић Јоксима Владета, Кокић С. Николу 
Кос Ивана Петар, Куна »Петра Бранко, Стаменком иб 
Никодија Радосав, Маринковић Анте Јосип, Тал^д 
Ловре Славко и Влаховић Милосава Вукадин; 

капетани: Будимлија .Јована Никица, Гњатић Др. 
Боривоје* Хлоупек Др. Драго, Јар^маз Матије Војин; 
Миливојевић Јосифа Витомир, Обрадовић Радована 
Петар и Вучковић Стевана Милан; 

поручници: Бањац Бранка Миленко, Грубор Ђу-
ре Душан, Јовановић Цвије Мирко, Вишњић Тодора: 
Тодор и Вуковић Јове Војин; 

то тп ор учинци: Југовић Николе .Винко, КрниЅ 
'Антона Антон, Појетар Остоје Илија! и Покрајац 
Илије Милан. 

# 

1 ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: ! 
' пуковник ЧернозубоФ Д. Никто»поли}он; ! 

пота ук ови и ци: Ко>вањ ко-{Кнежевић Др,-
Мовел> Ф. Др. Маријан и Реде Др. Рудолф;, 
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• мајоре: Ати јас Д. Албера, Леви Др. Пандор; 
Оч«а.к • Драгутина Драгутин и Тодоровски Анђела 
Стој« ; • 

к а н е п т Н : Адамовић П и р а т и м а Малић, Балтић 
Андрије 'Ђош, Будимир Милана« Милан, Цецић Петра« 
Божидар«, Милојевић Јована Слободом, Взђ Алексан-
дра Павле и Недељковић Јел ед ита Стеван; 

поручници: Андрејев Михајило. Андреј, Бабовић 
Стипе Илнца, . Балиновић ИвЈана Звонимир, Биж»ал 
Др'.г\га Мирко, Б|ут1улиј13) Ј о ш к а Стојан, Катић-Дује 
Иван, Криле Ивана Анте, Михаљевић Јосипа. Ђуро-, 
Петровић Душану Мил<о»ред и Жанетић Антуна 
Здравко; 

потпоручник: Богдан Паве Павао, Богетић М?р-
ка ЈОВ12н, Бошковић Бритка Милкан, Брадић Рока 
Иван, Брујић Милета Мане, Бућан Јанка. Петар, Дан 
бић Тодора Миличи, Ђукић Милутин Милети, Ерако-
вић Јамка Лшгр, Франкић Јосипа Иван, Фукс И в ш а 
Ивш, Ха1вличек Ћирила Душан, Хргован Ивана Зво-
нко, Јаковац Матије Јуре, Јурковић Јаковљева Јо-
сип, Кајдиж То мш* а Стенко, Кајтез Мила Саво, Ко-
стић Живојина Војислав, Ковачевић Љубомира Дра,-
г.г.н, Ковачевић Николе Светозар, Краљ Јурја Иси- ' 
дор, Костић Стеван® Радован, Лиска КШМЗШЈ Ду-
шан, Мочник Мих»г1ежа Јоза., Петер нел Јосипа франц, 
Петковски Боце Кирил, Просо Јерка Пета<рг Па|уч 
Ивана Никола, Радић Драгомира Александар," Радо-
јичић Владимира Стојадин, Рибар Милена Милас 
дн, Ступар Мила Никола, Тгсић Илије Сто Јан, Видо-
шевић Ивана Анте, Здравковић Уроша. СтоЈш, Зо»-
вић- Ивана Динко и Жигић Саве Ђорђе; . 

заставници: Абаџнћ Марка Миленко,. Ба&маз 
Петра Ђорђе, Бал бански Ивана Кирил, Бартуловић 
А л м а Антон, Берце Антона Антон, Бер ковић Б&лда 
Срђан, Бр наби ћ Јуре Аугустин, Брочић Саве Стеван, 
Целић Јожа Цирил, Чордажић Павла Валентин, Ћи-

'рић Божа Фабјан, Андреје Бранко," Гузеј Јожа 
Леополд, Магдов Тодора Душан, М о м ч и л о в ^ Куз-
мана! Марко, МУРЛИН Анте Мате, Николета,ћ Ивани 
Никола, Пантовић Радоја Максим, Рајак Јовета Ду-« 
тп«,, Р у ж д и ћ Николе Винко, Оабол Ш а т ^ Иван, 
Станковић Раде Мил&спв, Шмрајц Франца,-
Шп|јд/а Јооипз Ђино и Томовић1 Габрб Винко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: ' 
потпу»ко©ниц%: Браггић Милана Настас, Драд&ј* 

лов Николе Војислав," Грујић Димитрије Никод|а, Јан-
ковић Стојана Николај, ЈошнсвићЖивана Св^томар, 
Лукић- Михала Ђорђе Максимовић Максима Алек-
сандар, Младеновић Сл»ашса .Јошш, Перишић Ђурђа' 
Милисав, Ранковић Петра Милан, Стојковић Будимир 
ра 'Љубомир'и Вукичевић Николе Петар; 

мајори: Андреић Исидора' Хранислав, А м и ћ Ми-' 
Јбгвт ВДасл^в,' Б о ж ш и ћ Алексе МиЛ^и; • Ц ^ е њ а к о о 
Ммз1јл-а Иван, Д и ш т р ^ ј е в и ћ Д н ш г г р ^ К Радослав, 
Ђуркћ М. -Миленко/ Филиповић ^Жи^ојина Боривоје, 
Грубшзее^ћ Михајла Перо, Илибапшћ МихШ|Јл.а1 Си-
меун, Јеремић Радојице'Милорад, К л ^ е ^ и ћ 'Филипа 
М^^ан - Кукурековић Јгнчија ^Вбјин«, Матић Милоша 
ВлШшИР, Мз§ић Петра Влѕдимир, Николић ве^иѕ^ара 
Шикгг^лт, »Петров Саве Коста, Покорни ЈсЈзшта 
Љубомир, Полов1 Митро«* Сергије ' П о и о ш ћ Тодора 
Душан, Рацков Милана' С л ^ е , Радовић С п а с о ј г Т -
домир, Ратковић Р. Го|кб, РуШћ'Мабре"МиЈШ1, Си«? 
мо^ћ ' 1 Константин Лазар, Стајић Драг&л?уба Стаја, 
Станић Сретена Вучко, ^Станковић Тодора Ил&|*>и 
Туфегџић Ж»ђо ј«га Светоаа^г -

капетани:** Ага1ншгћ^Иб1>а1«Ш1аг МалиК, Атан а си је-
вић Ј о в ш ^ Светислав, Бошковић Пере - Радослав, 
Вучковић' И м и а Јоже^ Цветковић Д м и т р и ј а Михај-
ло, Чзч Јосипа МилМ, Ђорђевић' Сре1Р^на- М&лт , 
Голубовић" Милана СФетислЦИаћ^Ми^^Јла ' БлатоЈе, 
Ја«нић Косте Живојин, Јанковић Милорада Бранела®, 
.Јанковић Ј о в а н о м Војина Тодор, 
Кнежевић Емили^ана: Л ^ ѓ е Ан-
дрија, Крстић Петра 

мајори: Алексић Д. Богдан, Аризановић МихаЈ« 
ла Стратије, Бањац Николе Коста, Ботек Андрије 
.Франц, Буљубашић Шариф, .Дедић Мехмеда Ферид, 
Домаикушић Марка« Стјепан, Дарошеви Николе Ду-
шан, ч Финке лштајн Михајла Мр. Пх. Бруна, Габро вец 
'Аугуста« Алојз, Гавриловић Јована Михајло, Грача* 
нин Божа Петар, Каталинић А. Александар, Краус 
' Л а к ш а 1 , Лев и Јакова Мориц, Маринковић Анте 
Јосип, Мунижвба Томе Илија, Пуришнћ Филипа 
Иво, Радошевић' С. Ненад, Рушената Др. Иво, Валтер 
Антона Анђелко и Влаховић Милосава Вукадин; 

капетани: Беговић Јосе Радова«, Бојовић Љубо-
мира Војислав, Будимир Милана Милан, Будимлија 
'Јована. Никица, Дармановић Милутина Војо, Д у р -
ковић Станка Милош, Ђурђевић Јована Никола, Ђу-
рица Ристе Ђорђо, Цапина Тр*ѓвуна Бошко, Фране-
кић Адама Милан, Гајић Илије Никола, Илић Дран 
гољуба Новица, Јакшић Мила Љубан, Јанковић 
Баре Фрањо, Јар маз Матије Војин, Кнежевић Л21-
е&р Вицко, Ковачевић Тода Владо-, Мадић Моје 
'Момчило, Курт Антона Антон. Милутинови^ Дамјана 
Радослав, Раос Јуре Мате, Рашета Николе Милан, 
Релић * Школе Миле, Свилохос Живана Стеван, Узе-
лац Дана Јован. Влписављевић Мила Богдев, Вра-
њеш Алексе Богдан л Зц-тхдац "Нике Илија; 

поручници: Ђшпас Мије Петар, Ћосић Јовина 
Душан, Дивјак Дмитра Петар«, Дражић Дана Васо', 
Дукић Милоша. Душлн, Гаџшгр^ц Матије Иван, Гру-
белић Дана Јован, Хлишић Ђуре Мишко, Илић Ду-
шана Петер, Јаковчић Јосипа Љубо, Косановић Ни-
коле Милта«, Косановић Милована Раде, Костић Ђо-
ке Жарко, Куканић И в ш а ИвШ, Лукић Љубомира 
Раде, Манић Б. Душан, Мир кис Николе Стево, Ма-
ројевић Илије Живко, Марушић Јосипа Рајко, Ма-
з е т ' Л. Микајло, Медић Пере Дара, Милетић Јо-
сипа Зденко, Мирковић Стојана Миланко, Мојић Ве-
селин®' Митар, Никотаћ Јов?-иа* Ђорђе, Поповић. Ко-
сте Ратко, Прековић Симе Богдан, Прибичевић Тео-
дора Милан, Прошић Вид:* Богдан, Р&дојчин Нико-
ле чИлиЈа, Шевар'М. Ратко, Тепавац Миле Драгић, 
Влашић Тодора Тодор, ВујаноЕИ* Јоза Божо, Вукас 
фћ&иЈга-Сшк^и Зечевић; Видоја Боро; 
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Топлица, Логар Миховила Вјекослав* Мали Ивана 
Зоривоје, Маловић Љубомира Радован, Милосавље-
шћ Миленка Станислав, Миловановић Мурише Дра-
гутин, Негли* Илије Брале, Перовић Панте Миро-
сав , Петровић Бориса Живојин, Поповић Марка 
Јакша, Радоњић Радомира' Радојица^ Роде Алексан-
дра Борис, Здравић Петра Милан, Жељковић Нико-
те Рајко и Живковић Стевана Бошко; 

поручници: Аћимовић Ђоке Милан, Антонић 
Го;ка Васо, Балтић Милана Радиша, Бркић Боже 
Миленко, Булбић Душана Божидар, Динић Лазара. 
Петар, Дубар Петра Рајко., Дугоњић Јосипа Звони-
мир, Јефтић Живана Обрад, Јовичевић Марна Ђуро, 
КалЈањ Ђуре Љубо, Кочовић Тодора Слободан, Кра-
гуљ Марка Ђорђе, Крсмановић Аћима Ђорђе, Куче-
ра Карла Карло, Матић Владе Томо, Милановић Во-
јислава Слободан, Миљановић Андрије Андрија, Нај-
мал Марка Људевит, Осмокровић Илије Душан, По-
повић Б. Никодије, Познановић Војина Миодраг, 
Сорић Симе Јосип, В л а ч и ћ Тодора Видоје и Буку-
рецки Петра Никола; 

поипоручници: Цријевић Петка- Радиша, Дими-
тров Ђере Тодор, Ђурић Ђурђа' Никола* Ђурић Не-
стора Жива, Ераковић Јанка Лазар, Форцан Јакова 
Вељко, Јаневски Милана Киро, Јовановић Живојина 
Боривоје, Крстуловић Фабијана Станко, Липувшек 
Андрије Андреу Малеш Јосипа' Иван, Михелић Ан-
тона Станко., (Миленковић Светолика Слободан, Мо-
равац Милана Бранимир, Мркић Мила Ђуро, Мушић 
Хусеина Асим, Наумовски Алексе Бојан, Паравић 
Антона. Ивица, Платнер Антона Франц, Просо Јерка 
Петар, Раделић Станка Раде, Радман Анте Иво, Ра-
довац Мије Школа, Рашовић Ђоке Александар, Ру-
кавима Дана Ивица-, Скокандић Стјепана Петар, 
Стрпић Марка Анте, Ш а т о Радована Милан, Ванић 
Душана Никола., Вујевић Грге Бранко, Вујовић Лаг 
зара« Војислав, Вуковић Милутина Светозар и Жагар 
Ивана Иван; 

заставници: Бартулић Петра Зоро, Берне Антона 
Антон, Берковић Балда Срђан, Банди СаЈмуела Иван, 
Бошковић Драгутина Вељко, Братуш Франца Боле-
сна®, Будисављевић Петра Јован, Бундало Спасоја 
Стојан, Турниќ Игњаца Владимир, Цвелбара- Антона 
Антон, Ћосић Јакова Јеролим, Диклић Милана Сто-
јан, Ђорђевић Владимир Тихомир, Гугић Ивана Иван, 
Хрвати® Станислава Едуард, Хумар Ивана Макс, Ја-
невски Алексе Лазар, Јосиповић Љубомира« Момчи-
ло, Копељ Антона Станислав, Калајић Хасана Хасиб, 
Кичић Петра Јодов, Кнежевић Михајла- Бранко, Ко-
ирчина Мате Лука, Косорић Миле Мирко, Крагић 
Винка Никола, Кршуљ Грге Маријан, Личан Аугуста-
Аугустин, Љубинковић Богдана Славко, Манојловић 
Арсе Александар и Марковић Михаша Миодраг; 

заставници: Митровић Војислава' Вучко, Пар-ач 
Ивана« Јаков, Поповић Сенте Божидар, Пугељ Фран-
ца Станко, Радовановић Стр-атија Рајо, Ријавец 
Франца Франц, Рот Јанкота Јанко, Санковић Анте 
Шиме* Смодиш Томе Игњац, Сушић Виктора Венце -
слав, Шабановић Анте Томислав, ЦЈкиљан- Звонка 
Бранко* Штраљ Ловрена Јожа, Штурм Петра Метан, 
Тасић Милана Радослав, Томановић Јована Свето-
зар, Удозић М1аггије Леополд Белкић Јурја Доминик, 
Вериј|евић Антоније Велимир, Венчић Дамјана Нико-
иа* Водонивец Антона Едвард, Змијаревић Јозе Ми-
лан, Живковић В. Бошко и Живковић Константина 
Елена; 

вој, чиновници: Диничић Проке Миланка, Лу ша 
Ивана Рудолф, Николић јеврема. Милојко, Радета 
[Тетра Стеван и Станојевић Милосава Љубомир; 

Живадиновић Станимир!® Милутин, Луковић' 
Бтраина Периша и Топаловић Љубе Ђорђе, 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Нумегћ Маринка Драгиша'. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
војни чиновници: С т а н о ј е в и ћ Петра Илија и 

Видојковић Данила Мирко. 

Бр. 657 
13 децембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике ЈугославиЈе 
На основу члана 2 става« 2 Закон« о орденима 

и медаљама, а на предлог Врховног команданта 
оружаних снага ФНРЈ. 

решио је 
да се за показну храброст, умешност у кома«-

довању, осведочени рад ни, стварању братства и је-
динства међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току народноослободилачка борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ц РЕДА: 
мајор Нева јд а Јована Мирко; 
капетани: Антонић Мате Мато, Докић Мирка 

Милован, Мешулш Венцима Виктор, Радоман Ђуре 
Павле, Ракочевић Миленка Радоје, Стојановић Или-
је Бранко и Шипка Илије Бошко; 

поручници: Черне Михајла Јоже, Ђилало Ђуре 
Никола., Ђуричић М. Средоје, Јереб Ивана Франц, 
Мијатовић Јована Никола, Мирковић Луке Раде, 
Пенезић Лазара Вук, Рајачић Исе Душан, Тешовић 
Маринка Милун, Трбојевић Ђуре Бранко и Басић 
Јефта Данило; 

потпоручници Чича Јове Стево, Чурувија Мане 
Урош, Јакшић Луке Милош, Јуретић Марка Иван, 
Миљеновић Петра Божо, Росић Аћима/ Јово, Тепај* 
вац Јанка- Ђуро и Симатовић Благоја! Вук; 

заставници: Перишић Миливоја Велимир, Таба-
чевић Богдана! Чедомир и Вукобрат Раде Гојко; 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА ЛГ РЕДА: 
мајори: Бошковић Трипка! Вукосав, Ђипало 

Уроша Миливој, Марушић Умберта Младен, Маза-
лица Петра Цвијо Миљуш Спасе Милан, Невајда 
Јована Мирко, Раичевић Крете Раде и Релић Миле 
Јован; 

капетани: Албијанић Василија« Вељко, Тента Ан-
тона Франц, Гојак Анте Иван, Латиновић Стевана! 
Лука, Малешевић Стјепана Душан, Маринковић Ра-
дисава Милош, Ненадић Јоксима Данило, Нинковић 
Алексе Вукосав, Попивода Петра Милан, Прошић 
Давида Милан, Распоповић Миливоја Андрија, Рок-
нић Милоша Петар, Секулић Стојана Драган, Шке-
ровић Јакова Михајло, Стојановић Илије Бранко, 
Шашић Јове Марко, Вукојевић М. Душан, Вукотић 
Јована Милан и Ајдуковић Марка Петар; 

поручници: Антоловић Стјепана Лука^ Белеј 
Антона Франц, Буњац С. Милан, Драгић Раде Вицо. 
Ерцег Мије Перо, Градина Стевана Рајко, Јерео 
Ивана Франц, Кантар Стевана Јован Кончар Францу 
Антон, Кнежевић Пантелије Стеван, Летић В{укоса*-
ва Ратко, Марковић Томе Душан, Николић Милога 
Радован, Павић П. Бошко, Петричић Михе Берто, 
Радановић Уроша Реља-, Ступар Миле Мићо, Шу* 
ковић Јанка Мирко,. Вашалић О. Вицо, Вучинић' 
Мирка Вучина, Вуковић Ивана Никола и Жујић Ми-
хајла Драгоје; 

потпоручник: Балабан Пере Вицо, Белас Иване 
Каја, Бјелић Васе Јово, Босанац Стеве Фудо, Буња«* 
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Стевана Миљан Чича Јове Стеван, Дебељак Ив-ѕ^а 
Антон, Декович Анте Марко,, Дупор Д. Јово, Ђури-
ца Саве Душан, Јанковић Михајла Боривој, Ј а в а -
нки Јове Душан, Кецман П. Милан, Клинац Ивана 
Мирко; Кнежевић Т. Душан Кнежевић Петр.а Крсто, 
Кокир Глише Петар, Косовац Д Илија, Ковачевић 
(Димитрије Крста, Крагуљ П. Вукашин, Крчмар М* 
ЛЦрко, Лукић Спасоја Славко, Марјановић У. Др^-
Го, Марковић Тодора Милан, Мећава Алексе Милану 
Месармћ Ивана Ивккц, Милетић Мартина М»*Јртин, 
Милта Милена Стојанче Новаковић Марка Мирио, 
Рајачић Митра Никола Сабљић Двије Перо, Сла<-
дбковић И. Симо, Совнљ Стеве Миле, Забрдац Пет-
ра Стеван и Збачник Ивана Иван; 

заставници: Јанковић Михајла Боривоје, Крс-
_ тинић Петра Аћим, .Поповић Стеве Гојко и Вуко-

брат Раде Гојко. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ 1Т1 РЕДА: 
мајори: Николић Ненада Бошко и Продановић 

[Ђорђа Душан; 
- капетани: Бубњем* Милијина Батрић, Чолако-

вић Бо'Же Милан, Ђуричић Васе Д у ш ш , МаЈерле 
Марка Виктор, Метула«. Бенцион-а Виктор, Рокнић 
»Милоша Петар, Савић Радића! Родова« и Шипка! 
Илије Бошко; 

поручници: Б а њ е в и ћ М. Драгиша, Белас Боже 
Анте, Бошковић С. Вукосав, Булатовић Марка Ра-
домир, Јовановић Нике Марко, Калаба Луке Лгвар', 

,1Мврункић Младе,!] а Лазар, Мићу новић Јоше Мирко, 
Ноћима Јозефа Раде, Поповић Јоже Настадин, Су-
ботић Крсте Мшсим, Топић Раде Милош и Вребац 
П. Владо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Бер ден Петра Бранко, Лабан Ву«-, 

нана Саво, Меденица Томе Милош, Милић Илије' 
•Милутин, Новина Јозефа Раде, Пековић Н. Ђерђе, 
Ј а к о в и ћ Томе Драгић, Стефановић Бошка Ратко и 
Забрчинац Милано Божидар; 

потпор учинци: Блажевић Стевана •Танасије, Де-
лић Шашави хМехо, Хорват Виљема Винко, Рздова-
»овић Саве В.тздо, Радовић Милосава Томо, Рајачић 
Дмитра Никола, Ста менковић МИХЈЗЈ ДА, -Милутин, Ву-
ковић Павла Вукашин и Жарковић М. Милош; 

, заставници: Андрић Ј. Ѓашг.и Бзуео Иш пн а Иван, 
ВођкоЕЦћ М, Душан, Главан Ане ЈЦубо, Л е т и ћ 
в р а н ц а ИВЈПН, Соколовић Тодорч Љубомир, Стама-
товић Тодора МИЛУТИН, Штетић Јована Душан и 
Јурковић Вукмана Васо. 

, ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајори: Чуданшић Александра Светозар, Попо-

вић Драгољуба Радивоје и Радоњић Пере Божидар«; 
капетани: Бродник Јшеза Фрањо, Чизмић Жи-

вана Ђорђе, Чолаковић Боже Милан, Ђурђев Петра 
Стеван., Исаковић Александра Радосав, Кан кларић 
Посипа Ратибор, Поњавић Николе Милета, Радман 
'Јаке Димитрије и Сарафић Изидора Ј ш о б ; 

Поручници: Булатовић Мпрка Радомир, Дедић 
Радована Живојин, Ђорић Радоја Драгољуб, Ђу-
ришић Радована Душан, - Филиповић Мије Милун, 
(Фреекела Адолфа Јосип, Гал Вѕдсшна Злата«, Гре-« 
борчић Анте Милен, Грегорић Ивана Едвард, Ива* 
кић Мате Вјекослав, Крашовец Фр^н»е Фр»§*њо, Ле -
чић- Ј. Мдашја», Лушицки Кѕ«рла. Андрија, Марковић 
Радована) Милош, Мартиновић Раде Ново, Мијовић. 
ЦОВЈЗШ, Милорад Миленковић М & Р К А , Мутаповић 
Решиде Сина«, Петковски Боже Герасим5, Радета. Те-
одора/. Боаидар , Радмили Ивана. Вудро, Ристић Цве-
је Ј^нко, Сашк->. Жшвддаа . Душеку Суботић Кригле 
Максим- Тодоровић О ш е Ничега,. Ведиимееић- П е т -

ра Милан,. Видојковић . Добросава Сретен, Воиглар 
Франца Златко *и Вукоовић- Јефте Стоја!н; 

потпор учинци: Бошковић 'Бл'Г|жа Бошко, Бур-
м^ћ П т т Анте, Гарттуш Ћири«* ЈИгумил, Грубић' 
Петра Ђуро, Хода ни ћ Алијин Хај|*>, Јушксвић Пет-
ра Влајко, Лучић Милије Милета!, Лукић Тихомира 
Милорад, Лутовац Милосава Мврко, Мирин Ивина 
1Ишан, - Очић Л ш ^ р а Тодор, Паризовски Василији 
Ристов Пешић Лазара Мирко, Поповић Јосипа Стје-
пан, Радовић Тап« Бошко, Радовић Милосева Томо, 
Р а д м а н о в и ћ Мате Миливоје, Спандзијевск* Бориса 
Здравко, Сто»кућа Миле Михајло, Шпирто Јована 
Божо, Шкрбић Мариа Ив'ан, Томић Васе Божо и 
Вукичевић Томе Видо; 

заставници: Абибевић Јанеза Сахир, Бајовић С. 
Милија, Бановић Симе Јагош, Булатовић Крсте Пет-
ко, Бунчић Или!е Милан, Ненадовић М а р ш Крсто, 
Ћировић Саве Радомир, Ћосовић Мил! на Ђоле, 
Дапчевски Ристе Павле, Дебељак Неде Никола., Ди-
м и ч и ј е в и ћ Косте Благоје, Додевски * Денка Петар, 
Демјан Петра. Петар, Дудић Зеке Смаил, Ђурђев 
Живе Драгомир, Гвозденовић Блажа Гвозден, Илић 
Радоша Славољуб, Илкић Цвеје Урош, Јеленковић 
Трифуна Богомир, Јереб Драгутина Кгр ло,, Кардум 
Пере Јово, Каталина! Јована Стојан, Кокић Николе 
Милан, Кривокппић Томе Панто«, Кућан Јосипа Нико-
ла, Купрешанин Петра Дмитар., Ло панков Виктора 
Недељко, Максимовић Димитрија Витомир, М:нев-

^ски Крста Ставро, Марић Јована Веселин, Маринко-
вић Спасоја. Сретен, Марковић Симе Србољоб, Ми-
ли. јановић Миленка Драган, Миросављевић Иван«} Јо-
сип, Мишковић Милоша Л>»убомир, Мишковић Видо-
сава Љубомир, Мишо Ј. Јлков, Митровић Милована 
Димитрије, М р ™ Мате Роман, Николовски Глигора 
Ивв|н, Опарушић Младена Радован, Оточић Веч ира 
Шабх&з, Пап лер Јожефа! Јоже, Парић Бошаетура 
»Мате, Пеју.рић С. Милош, Пештерац Драгомира Влп-
дета, Петровић Мијомир^ Милорад, Петрович Кр-
стивоја Радомир, Поповић Стеве Гојко, П р о т у ^ в о в -
ски П ида Пет?!р, Радановић Новавд Војислав, Ра-
дојевић Максима Радове, Рафајловић Александра 
Николо), Репац Симе Јован', Садрија! СЕИДИ Ислам, 
С Е И Т Ислам, Шакарић Андрије Данило, Штетић Јо-
вана Душан, Тсбаицевић Богдана Чедомир, Тишма 
Петр ЗЈ Станко, Тодоровић Милана Љубче, Тошић 
Млрка Гојко, Ту.рковић Вукмана Васо, Вукелић Миле 
•М»Е1рк10, Зечевић Мила Алекса-, Зечевић Видоја Мило-
рад, Зинт&рлен Фрање Максо, Жеравица Ишта Јо-
сип, Живановић Драгољуба Бор,шој и Љотевски 
Николе Недељка; 

војни чиновници: Цик Ј. Никола, Дргагељ Гавре 
Лавро, Иванишевић М. Марија, Ј е в т о в и ћ М. Мио-
драг, Мајки-ћ С. Вукосава, Ненадић Новице Слободан 
и Зора ја М Стојан. 

Бр. 655 
13 децембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

н а р о д н а н о т н и м 
СЛУЖБЕНА ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре -

публике Хрватске, у броју 67 од 20 августа 194& го* 
дине, об јављују : 
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Обавезена упутства о употреби италијанско«* је-
вика од стране органа државне управе, њихових ус-
танова и државних предузећа на подручју Истре, 
Градског народног одбора Р и ј е ш и Градског Народ-
ног одбора Задар; 

Наредбу о забрани ловљења фазаш- и пољских 
'јаребица; 

Водење о државним (везаним) ценама- кокошјих 

УШИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

(ни лист Народне Републике Словеније" у 
од 17 августа 1948 године објављује: 

>у о .прнадлежностима функционера и чла»-
з'еначке академије наука и уметности; 

Ју о измени Уредбе о оснивању и подручју 
|и среских државних арбитража; 

)у о изменама и допунама Уредбе о огра«-
^потребе електричне енергије на подручју 

ј Републике Словеније; 

дбу о измени основне плате з»а< звања „нижи 
та" и „нижи кредитни* комер-циЈалиста^ у фи-
ј струци; 

јд бу о саставу и предлагању финансиски* 
I државних привредних предузећа л о к а л о т 
^а годину 1948; 
I 
ство зл постављање арбитара, и службеника 
I и среских државник арбитража«; 

. о оснивању Ниже текстилне индустријске 
школе при Државном текстилном техникуму у 
Краљу; 

Решење о оснивању Ниже електротехничке ин-
дустриске школе у Чр нулама; 

. Решење о оснивању Ниже електротехничке 
дустриске шиколе у Марибору — Тезно,. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист П родне Републике Босне и 
Херцеговине У броју 33 од 19 августа 1948 године 
о б ј а в у е: 

Правилник о енглашавању Правилника о наплати 
тѕ|Ксе 3'3? радове у е ан и пз р н о - агли деми слатким стани-
цама Основном давору о лрекршајима; 

Правилник о сагледавању Правилника о в а ш ати 
т~»кса за лекарске прегледе и друге стручне интер-
венције у свим народним ам бул ант ама Основном з»> 
кену о прекршајима; 

Наредбу о потврди привремене важности про-
писа о одређивању »а чи аде службеницима Геодетске 
управе при Влади Народне Републичке Босне и Хер-
цего в их . , ^ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 17 од 3 августа 1948 године објављује: 

Уредбу о укидању Земаљског аграрног " суда; 
Уредбу о ликвидација старих судских остава; 
Уредбу о изменама Уредбе о вршењу риболова 

и о унапређењу рибарства у водама Народне Репуб-
лике Црне Горе; 

Наредбу о измени Наредбе о одређивању накнаде 
службеницим* Геодетске управ« при ПретеедништвУ' 
Владе Н родне Републике Црне Горе за њихов рад 
на терену; 

Решење о постотку општих трошкова (режије) 
за држ (виа у{гостотел>ска предузећа републиканског, 
значаја; 

Решење о м-аржзми трговине за пољопривредне 
произврде који се купују од произвођача по« одређе-
ним (везаним) ценама на подручју Народне Репуб-
лике Црне Горе; 

Решење о продајним ценама огревног дрвета! на1 
територији Народне Републике Црне Горе. 

Решење а висини процента, аванса које? ће се 
давати пРоизвођачима — кснтрахентима памука род)Д 
1948 године: 

Решење о висини процента аванса који? ће се 
дозвати произвођачима — контрагентима) дувана род« 
1948 године. 

С А Д Р Ж А Ј : 

644. Указ о реконструкцији Владе ФНРЈ — 
645. Решење о нижим јединственим продај-

ним ценама на велико житарицама* бра-
шну и гризу у економској 1948/49 РО-
ДИН:, са важношћу на целој територији 
Федеративне Народне Републике Југо-

646. Правилник о приправникот служби, 
стручним испитима и стручним курсеви-
ма у индуетриско-техничхој струци — 

647. Упутство уд извршење Уредбе о реви-
зији државних привреда их предузећа., 
надлештава и установа — 

648. Наредба о условима за контрасти раље 
ин ду стр неког биља- рода године 1949 — 

649. Наредба о др жагори* (везаним) ценама 
индустрије«ог б и л . а л т врсти и квалитету 
рода године 1919 — — 

650. Наредба о потврди привремене в:окно-
сп1 Правилника о премиским до ладиме 
техничког особља Генералне дирекције 
црне металурга*^ Министарства тешке' 
индустрије ФНРЈ — — — — 

651. Решење о пуштању у оптицај новчанице 
од 500 динара — — — 

662. Решење о куповини по везаним цен»а1М(а» 
јестивог уља, у љ а н и х сачми-:гшпа1Ч1а1 и 
сувих резанаца шећерне репе — — — 

653. Решење о пуштању у течај емисије при-
годних поштанских марака „Балканско-
средњеевропски шампионат у атлетици*4 

Исправка Уредбе о ревизији државних при-
вредних предузећа, надлештава и уста-
нова 

Стране 
1153 

1153 

1104 

1162 

1169 

1172 

1174 

1175 

;1175 

1176 

1176 
Издавач: „Службени лист 
Директор и одговорни уред!? 

|>Ј" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-« 

скот штампарског предузећа, Београд 


