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иигмсаиирм 

773. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

ва д о н о ш е н е уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра рударства 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О УВОЂЕЊУ И НОШЕЊУ РУДАРСКИХ ЗНАЧАКА 

Члан 1 
У знак признање трудбеницима запосленим у ру-

дарству за њихово несебично залагање и вишегодиш-
њ и рад у рударству и за показане успехе у производ-
њи, у циљу видног обележавања и истицања најбољих 
трудбеника рударске гране народне привреде — прво-
бораца социјалистичке изградње Отаџбине — уводи се 
за трудбенике запослене у рударским предузећима у 
ресору Министарства рударства ФНРЈ ношење рудар-
ских значака. 

Члан 2 
Рударске значке су различитог облика, величине ц 

садржаја, а носс се на левом реверу капута. 
Облик, величину и садржај значака прописује Ми-

нистар рударства ФНРЈ. 

Члан 3 
Право на ношење рударских значака имају рудар-

ски радници, инжењери, средње и ниже техничко о -
собље, с обзиром на време проведено на раду у ру-
дарству и друге услове, које ће прописати Министар 
рударства ФНРЈ. 

Члан 4 
Право на ношење значке признаје и значке доде-

,о^је директор предузећа, на предлог управног одбора 
синдикалне подружнице. Уз значку се издаје писмена 
диплома као доказ о праву на ношење значке. Облик 
и садржину дипломе прописује Министар рударства 
ФНРЈ. 

' Члан 5 
У случају спора за признање права на ношење 

рударске значке, одлуку доноси комисија за радне 
спорове. 

Члан б 
Ова уредба ступа на снагу даном о б ј а в љ и в а н ^ 

у „Службеном листу Федератизне Народне Републике 
Југослава ј е ' . 

24 новембра Ш 9 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал ЈугославиЈе 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар рударства ФНРЈ, 
Светозар Вукмановић, с, р, 

774. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра електропри-
вреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ДОНОШЕЊУ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

Члан 1 

Електропривредна постројења за производњу, пре-
нос, трансформацију и расподелу електричне енергије 
могу се користити, а радови на пројектовању, грађењу 
и монтажи електропривредких постројења могу се вр-
шити само према посебним техничким прописима до-
нетим на основу ове уредбе. 

Члан 2 

Техничке прописе којима се регулише начин ко-
ришћења електропришредних постројења доноси Ми-
нистар електропривреде ФНРЈ. 

Члан 3 

Техничке прописе о начину пројектовања и изво-
ђења грађевинских радова специфичних за електропрл-
вреду доноси Министар електропривреде ФНРЈ у са-
гласности са Министром грађевина ФНРЈ. 

Члан 4 

Техничке прописе о начину извођења машинских 
монтажних радова специфичних за електропривреду 
доноси Министар електропривреде ФНРЈ у сагласно-
сти са Министром тешке индустрије ФНРЈ. 

Члнн 5 

Технички прописи о начину извођења електротех-
ничких радова јаке струје, специфичних за остале гра-
не привредне делатности изван електропривреде, могу 
се доносити само у сагласности са Министром електро-
привреде ФНРЈ. 

Члан 6 

До доношења посебних техничких прописа пред-
виђених овом уредбом, електропривредна постројења 
ће се користити, а радови на пројектдвању, грађењу и 
монтажи ће се вршити према посебним упутствима 
која ће давати Министар електропривреде ФНРЈ. 
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Члан 7 
Оза уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

24 новембра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 1 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар електропривреде ФНРЈ, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

775. 
На основу "л. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне привре-
де, Влада ФНРЈ, на предлог Претседника Комитета за 
законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ЗАДРУЖНИМ СЛУЖБЕНИЦИ^ 
Члан 1 

Задружни службеници су лица која се налазе на 
раду у задружним организацијама обављајући админи-
стративностручне послове. 

Члан 2 

Прописи о правима и дужностима, о струкама и 
звањима, принадлежностима, заснивању, кретању и 
престанку службеничког односа, одговорности и остали 
прописи који важе за државне службенике, примењи-
ваће се сходно и на задружне службенике. 

Члан 3 

Овлашћује се Претседник Комитета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ да изда 
ближе упутство за примену ове уредбе. У том упут-
ству одредиће се и које с.труке и звања могу постојати 
у задружној служби. 

Члан 4 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу Федеративие Народне Републике Ју-
гослава^". 

24 новембра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Потпретседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Министар Владе ФНРЈ, 
Станове Симић. с. р. 

776. 
На основу члана 78 став 2 Устава ФНРЈ, а у вези 

са чланом 10 и 19 Општег закона о шумама, Влада 
ФНРЈ, на предлог Министра шумарства ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ЗАБРАНИ ЧИСТЕ СЕЧЕ ШУМА 

I. У циљу спречавања деградације шумског зе-
мљишта, његовог одношења и слабљења његове плодт 
пости, забрањује се чиста сеча шума. 

\ . II. Изузетно може се одобрити ч и с т сеча шума у; 
I овим случајевима: 

а) у брдским и планинским шумама: 
ако не постоји опасност од деградације, одношења 

односно слабљења плодности тла и јачег закоро!лл-
вања, односно ако је природни подмладак претходно 
осигуран до те мере да у потпуности штити тле од 
штетног деловања вода, оборина, температуре и ветра, 
и ако је осигуран правилан развој подмлатка; 

б) у равничкпм шумама: 
" ако не постоји опасност од замочварења, засла-

њивања, инфлације или одношење земљишта ветром, 
или ако шума не служи као појас за заштиту пољо-
привредног земљишта од ветра и суше, односно ако 
је површина за сечу природно подмлађена или су обез-
беђени услови за њено вештачко пошумљавање; 

в) ако је опстанак ве1,ине стабала угрожен зара-
зом, болешћу или другим природним каламитетом. 

III. Одобрење чисте сече шума до 250 ха даје ми-
нистар шумарства народне-републике, а преко те повр-
шине Министар шумарства ФНРЈ. Одобрење се даје 
на предлог стручне комисије коју одређује надлежни 
министар. 

IV. Сеча на пруге или кругове чија ширина одно-
сно пречник премашује једнострук висину стабала 
шуме или захвата више од 20% површине сувислог 
шумског комплекса, подлежи прописима тач. II. и ИГ. 
ове наредбе. 

V. Одобрење из тач III. за чисту сечу треба исто-
времено да садржи и одредбу о наши и жирењу. 

VI. Министарства шумарства дужна су да воде 
списак шума предложења за чисту сечу са потребним 
подацима и решењима надлежног министра. 

Министарства шумарства нг родних република до-
стављаће Министарству шумарства ФНРЈ податке ИЈ 
овога списка ради евиденције и контроле јединствена 
примене прописа ове наредбе. 

VII. Чиста сеча шума, прошека прописима ове на-
редбе, повлачи одговорност из чл. 41 тач. 1 Општег 
закона о шумама. 

VIII. Ближе прописе за спровођење ове наредбе 
доноси Министар шумарства ФНРЈ. 

IX. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије \ 

24 новембра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар шумарства ФНРЈ, 
др Васо Чубриловић, с. р. 
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тп. 
На основу члана 8 Уредбе о принадлежностима 

државних службеника („Службени лист ФНРЈ" бр. 
63/47), а у сагласности са Претседником Владе ФНРЈ, 
преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
о ПОВИШИЦАМА ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ПО ГОДИНАМА 

СЛУЖБЕ СЛУЖБЕНИКА У ЗВАЊУ СУДИЈЕ 
СРЕСКОГ СУДА И СУДИЈЕ ОКРУЖНОГ СУДА 

Члан 1 
Повишице основне месечне плате по годинама 

службе постоје у правној струци за звања: судије сре-
ског суда и судије окружног суда. 

Ове повишице износе: 
1) за судију среског суда: прва и друга повишица 

по 400 динара, трећа и четврта повишица по 500 ди-
нара. 

2) за судију окружног суда: прва и друга пови-
шица по 400 динара, трећа повишица по 500 динара. 

Плата са повишицама не може да пређе највећи 
износ плЗте предвиђене за та звања у чл. 3 тач. 20 
под Б) 1 и 2 Уредбе о принадлежностима државних 
службеника. 

Члан 2 
Судија среског односно окружног суда стиче пра-

ло на повишицу протеком четири године ефективне 
службе. Решење о одређивању повишице доноси ми-
нистар правосуђа народне републике односно пове-
реник за правосуђе Главног извршног одбора Народне 
скупштине Аутономне Покрајине Војводине одмах по 
протеку прописаног рока. 

У случају да судији среског односно окружног 
суда по протеку рока нс буде одређена повишица, 
он може ставити приговор министру правосуђа на-
родне републике, односно поверенику за правосуђе 
Главног извршног одбора Народне скупштине Ауто-
номне Покрајине Војводине, да му се повишица 
одреди. Министар правосуђа, односно повереник за 
правосуђе дужан је да по том приговору у року од 
30 дана донесе решење, противу којега службеник има 
право жалбе у року од 15 дгма влади народне репу-
блике, односно Главном извршном одбору Народне 
скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Право на 
приговор под истим условима има и синдикална по-
дружница. , 

Члан 3 
Министар правосуђа народне републике може су-

дијама среских односно окружних судова признати 
као време ефективне службе за повишицу основне 
плате и време проведено у другим звањима и у при-
правкичкој служби, с тим што ће се од овог времена 
одбити судијама среских судова три године, а суди-
јама окружних судова пет година. 

Члан 4 

Судија среског односно окружног суда који је пре 
избора за судију имао већ-г принадлежности од оних 
које би му припадале по прописима овог правилника 
задржаће принадлежности ранијег звања све док му 
основна плата са повишицама н? достигне висину при-
надлежности ранијег звања. 

Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 816 
24 новембра 1949 године 

Београд 
Министар правосуђа ФНРЈ, 

^ Фране Фрол, с, р. 
Сагласан, 

Претседник Владе ФНРЈ 
I и Министар народне одбране, 

„ Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

7 7 8 . 
На основу чл. 4 Основне уредбе о ветеринарској 

струци („Службени лист ФНРЈ" број 67/47) у вези 
Наредбе о увођењу новог звања Ветеринара-специја-
листе" у ветеринарској струци („Службени лист ФНРЈ" 
број 108/47), а у сагласности са Комитетом за зако-
нодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
преписујем ^ 

П Р А В И Л Н И К 
о СТАЖУ И СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЗВАЊЕ БЕТЕ-

РИНАРА-СПЕЦИЈАЈ1ИСТЕ 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
На звање ветеринара-специјалисте имају право 

ветеринари који су одређено време провели у некој 
установи на специјализацкји у једној од грана спе-
цијал?! етичких група наведених у чл. 6 овога правил-
ника и који су положили испит специјалног! из те 
гране. 

Редовни и ванредни професори н доценти ветери-
Нарских факултета, виши научни саветници и научни 
саветници ветеринарских института сматрају се без' 
полагања овога испита специјалистима гране за коју 
су изабрани односно постављени, а научни сарадници 
И виши научни сарадници ветеринарских института, 
ако су најмање пет година провели па раду у одно-
сној грани специјалности. 

Члан 2 
Ветеринар може бити примљен на стаж за спе-

цијализацију ако има одобрење за специјализацију. 
Одобрење за опецијалнзацију може се дати само 

кандидатима, који имају научни степен доктора вете-
ринарских наука. 

^ Члан 3 
Одобрење за специјализацнју даје ветеринарима 

савезних установа и надлештава Министар пољопри-
вреде ФНРЈ, а ветеринарима републичких установа и 
надлештава министар пољопривреде народне репу-
блике. 

Ветери,нарима запосленим у другим ресорима са-
везним или републички одобрење за специјализацију 
даје Министар пољопривреде ФНРЈ односно министар 
"пољопривреде народне републике, 'на предлог мини-
стра под чијим се руководством налази установа у 
којој је кандидат запослен. 

Члан 4 
У којим ће се установама издржавати стаж, од-

ређује Министар пољопривреде ФНРЈ, у споразуму 
са министром пољопривреде народне републике. 
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Члан 5 
У одобрењу за отецијалшацију одређују се уста-

нове у којима ће се вршити специјализирање, као и 
време које мора кандидат провести у појединим уста-
новама у току трајања стажа. 

Време проведено у приправничкој служби не мо-
же се рачунати у стаж одређен за специјализацију. 

II. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ СПЕЦИЈА-
листичког СТАЖА 

Члан 6 
Ветеринари се могу опецијалпзирати из стручних 

грана следећих специјалнстичких група; 

I група 
Епизоотологије: 

а) сточне заразе; 
б) м и к р о б и о л о г а и и м у н о л о г а . 

II група 
Паразитологије: 

а) паразитологија; 
б) инвазионе болести. 

III група 
Биологије гајења домаћих животиња: 

а) говедарско ; 
б) коњарство; 
в) овчарство и козарство; 
г) свињарство; 
д) перадарство и кунићарство. 

IV група 
Зоохигијене и исхране домаћих животиња: 

а) зоохигијена; 
б) исхрана домаћих животиња. 

V група 
Породиљства и узгојних болести: 

а) породиљско са стерилитетом и вештачким о-
семењивањем; 

б) узгојне болести. 

VI група 
Хигијене животних намирница анималног порекла: 

а) хигијене меса и производа од меса; 
б) хигијене млека и млечних производа. 

VII група 
Унутрашњих болести: 

унутрашње болести животиња. 

VIII група 
1 Хирургије: 

а) хирургија са офталмологијом; 
б) онихоло^ија. 

IX група 
Рентгенологије: 

рентгенологија са физикалном терапијом. 

ч X група 
Патолошке анатомије: 

патолошка анатомија. 

XI група 
Производње биолошких и хемиско-фармацеуккпх 

препарата: 
а) биолошки препарати; 
б) хемиско-фармацеутски препарати. 

Према потреби може Министар пољопривреде 
ФНРЈ дозволити специјализацију и- из других гра-на 
ветеринарства. 

Члан 7 

Стаж специјализације обавезно траје: 
1) за сточне заразе три године, од тога шест ме-

сеци на патолошкој анатомији, три месеца на микро-
биологији и три месеца на зоохигијени; 

2) за микробиологнју и и-мунолопију три године, 
од тога шест месеци у институту и клиници за заразе 
и три месеца на патолошкој анатомији; 

3) за паразитологију две и по године, од тога 
шест месеци на инвазионим болестима и три месеца 
на зоохигијени; 

4) за инвазионе болести две и по године, од тога 
шест месеци на паразитологији, три месеца на пато-
лошко ј анатомији и трн месеца на зоохигијени; 

5) за биологију гајења домаћих животиња три 
године, од тога десет месеци на општем делу биоло-
гије гојења домаћих животиња, три месеца на зоохи-
гијени и пет месеци на исхрани стоке, а затим остало 
на једној од грана специјалности III групе из чл. 6 
овога правилника; 

6) за зоохигијену три године, од тога вет месеци 
на специјалном делу биологије гајења домаћих живо-
тиња са исхраном стоке, два месеца на патолошко) 
физиолошки, три месеца на општој егтизоотологији, 
три месеца на у Знојним болестима и два месеца на ии-
вазионим болестима; 

7) за исхрану домаћих животиња две и по го-
дине, од тога четири месеца на специјалном делу био-
логије гајења домаћих животиња, четири месеца на 
филологи ји и три месеца на зоохигијени; 

8) за породиљство, стерилитет и вештачко осеме-
њавање три године, од тога шест месеци на хирур-
гији и три месеца на ф и з и о л о г ји; 

9) за узгојне болести три године, од тога три ме-
сеца на унутрашњим болестима, три Месеца на зара-
зним болестима, три месеца на инвазионим болестима 
и три месеца на зоохигијени; 

10) за хигијену меса и производа од меса две и 
по године, од тога четири месеца на микробиолога.ји, 
четири месеца на патолошкој анатомији и четири ме-
сеца на хемији — искључиво у хемиским лаборато-
ријама за преглед животних намирница; 

11) за хигијену млека и млечних производа дре 
и по године, од тога четири месеца на микробиодо-
гији и шест месеци на хемији — искључиво у хеми-
ским лабораторијама за преглед животних намирница; 

12) за унутрашње болести три године, од тога 
три месеца на патолошкој анатомији, три месеца на 
инвазчоним болестима, два месеца на патолошко.! фи-
зиолошки и два месеца на пропедевтици; 

13) за хирургију са офталмологијом три године, 
од тога три месеца на топографској анатомији, три 
месеца на онихологији и два месеца на рентгеноло-
гији; 

14) за онихолошју две и по године, од тога два 
месеца на топографској анатомији, три месеца на хи-
рургији и два месеца на рђнтгенологији; 

15) за рентгенолошју са физикалном терапијом 
две и по године, од тога три месеца на топографској 
анатомији, три месеца на хирургији и три месеца на 
унутрашњим болестима; 

16) за патолошку анатомију три године, од тога 
три месеца на топографској анатомији, три месеца на 
ларазнтологији и шест месеци на микробиологији; 

17) за производњу биолошких препарата три го-
дине, од тога три месеца на патолошкој анатомији, три 
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месеца на заразним б о 4 е с т и м а , три месеца на узгојним 
болестима и шест месеци на микробиолога^ са имуно-
л о г а ' ^ ; и 

18) за производњу хемиско-фармацеутскнх пре-
парата три године, од тога три месеца на патолошкој 
анатомији, три месеца на паразитологији, шест месеци 
на фармакологији н три месеца на унутрашњим боле-
стима. 

Кандидату који се спецнјализира у стручној грани, 
односно групи из које је радио докторску дисертацију, 
може се трајање стажа скратити за једну трећину вре-
мена. 

Члан 8 
Кандидат (стажер) је дужан да у грани у којој се 

специјализира ради по упутствима и саветима старе-
шине установе или одељења у коме се врши специја-
лизација. За руковођење радом кандидата може се од-
редити посебни стручњак, који мора бити специјалиста 
у грани у којој се кандидат специјализира. 

Кандидат је обавезан да за време стажа изради 
бар један научни рад из стручне гране у којој се спе-
цијализира. 

Члан 9 
Старешина установе односно одељења, као и струч-

њак који је одређен да руководи радом кандидата, 
дужан је да кандидату пружи пуну помоћ у раду, да 
прати стручни рад кандидата, његове успехе у раду 
на усавршавању и на извршавању поверених му струч-
них задатака, и да то заједно са својим запажањима о 
његовом напредовању убележава у дневник специја-
лизације. 

Ако старешина утврди да кандидат не показује 
успех у раду на специјализацији, дужан је да о томе 
извести министарство које га је послало на специја-
лизацију.^О евентуално^ прекиду стажа одлуку доноси 
орган који јс одобрио специјализацију. 

Ш. ИСПИТ СПЕЦИЈАЛШСТИ 

Члан 10 
Пријаву за полагање испита кандидат предаје ста-

решини установе у којој се налази на специјализацији. 
Пријави се прилаже: 
а) кратка биографија; 
б) оверен препис одлуке о одобрењу за специ ја-

лизацију; 
в) потврда о стажу проведеном на специјализа-

цији; и / 
г) научни рад. . 
Потврду о стажу издаје старешина установе у ко-

јој је кандидат био на специјализацији -и она мора да 
садржи и податке из чл. 9 овога правилника. 

У року од осам дана старешина установе доставља 
пријаву са прилозима Министарству пољопривреде 
ФНРЈ, које одређује место и време полагања испита. 

Члан 11 
Испит за ветеринара-специјалисту полаже се 

пред комисијом коју одређује Министар пољопривреде 
ФНРЈ из редова наставника (редовних и ванредних про-
фесора и доцената) ветеринарских факултета, специја-
листа института за ветеринарску службу и сличних у-
станова и специјалиста ветсерум-завода. 

Комисија се састоји од претседник и чланова-
испитивача који морају бити специјалисти из грана 
које се полажу. Број испитивача зависан "је од броја 
обавезних предмета који се покажу. 

Министар пољопривреде ФНРЈ може дозволити по-
лагање испита за ветеринара-специјалисту у уста-

нови у којој је кандидат био ка специјализацији и пред 
стручњацима који су руководили његовом специјали-
зацијом, ако се такав испит не може обавити у другој 
установи и пред другим стручњацима. 

^ Члан 12 
Решењем о именовању члано-ва испитне комисије 

одређује се к деловођа, чија је дужност да води за-
писник о раду испитне комисије и да обавља све ад-
министративне послове који су у вези са полагањем 
испита. Деловођа не може учествовати у испитивању 
и оцењивању кандидата. 

Архиву испитне комисије води кадровска служба 
Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 13 
Испит се полаже теориски и практично из оне гра-

не специјалистичке групе, у којој се кандидат специ-
јализирао, као и из њој сродних грана одређених у чл. 
7 овога правилника. 

Кандидат мора на испиту да покаже свестрано зва-
ње из гране специјалности и темељно знање из сродних 
грана и да је способан за самостални специјалистички 
стручни раљ 

Члан 14 
Испитна комисија доноси своје одлуке већином 

гласова, а у случају једнаког броја гласова, одлучује 
страна где је глас претседников. 

Оцене успеха су: одличан, врло добар, добар и 
слаб. 

При давању сцена узима се у обзир и научни рад 
кандидата. 

Кандидатима који су положили испит специјал-
ности издаје испитна комисија сведочанство, које пот-
писују претседник и деловођа. 

Испит се може поновити само једанпут, и то после 
шест месеци. 

Члан 15 

Звање ветеринара-специјалисте стечено у иностран-
ству признаће се ако кандидат испуњава услове про-
писане овим правилником. 

Молбе за признање подносе се Министарству по-
љопривреде ФНРЈ са следећим прилозима: 

а) сведочанство о специјалности; 
б) кратка биографија; 
в) научни радови. 

Члан 16 

Испитна комисија расмотриће у року од два ме-
сеца молбу и прилоге и поднеће образложено мишље-
ње Министру пољопривреде ФНРЈ, који на основу тога 
доноси одлуку. 

Мишљење комисије може бити: 
а) да се молиоцу признаје право на звање вете-

ринара-специ ја листе; или 
5) да се молиоцу може дозволити полагање испита 

за специјалисте; или 
в) да се молилац'одбије. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17 
Време проведено у служби код ветеринарских уста-

нова и завода до ступања на снагу овога правилника 
може се признати у стаж за специјализацију, ако су 
те установе и заводи одређени у смислу чл. 4 овога 
правилника. 
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Члан 18 

Изузетно од сг. 2 чл. 2 овога правилника може 
полагати испит специјалности без издржавања специјал 
листичког стажа сваки ветеринар који је до ступања на 
снагу овога правилника провео пет или више година на 
Специјалном раду у институтима и клиникама ветери-
иарског факулт-ета, ветеринарским бактериолошким за-
водима и станицама, заводима за производњу ветери^ 
царских целива и лекова, сточарским установама (ер-
ге лама и сл.) или у хигијенско ј служби на великим 
кланицама. 

Ветеринар из предњег става, који се својим радом 
истакао у некој од група односно грана из чл. 6 овога 
правилника, може бити ослобођен о д полагања испита. 
(Решење о томе доноси Министар пољопривреде ФНРЈ, 
на образложен предлог испитне комисије. 

Члан 19 
Даном ступања на снагу овога правилника престају 

важити прописи правилника о приправничкој служби, 
стручним испитима и курсевима за сл-ужбенике вете-
финарске струке, уколико се односе на звање ветери-
-иара-специјалисте. 

Члан 20 
О в а ј правилник ступа на снагу даном о б ј а в љ и в а н ^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Бр. 23853 
29 октобра 1949 године 

Београд 
Министар пољопривреде ФНРЈ, 
инж. Мијалко Тодоровић, с. р, 

Ф 
Сагласан, 
Потпретседник 

Комитета за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Министар Владе ФНРЈ, 
Станоје Симић, с. р. 

779. 
На основу чл. 23 Уредбе о међусобном плаћању 

ЈТ привреди, издајем ^ 

Н А Р Е Д Б У 
о Л И К В И Д И Р А Н ^ (НАПЛАТИ) РАЧУНА ЗА ИНВЕ-

СТИЦИОНЕ ИСПОРУКЕ У 1949 ГОДИНИ 
1) Државна привредна предузећа су дужна да од-

мах а најдаље до 20 децембра текуће године наплате 
по прописима Уредбе о међусобном плаћању у при-
вреди сва своја истраживања за испоруке извршене 
другим привредним предузећима, надлештвима и уста-
новама, које ће се исплатити из инвестиционих кре-
дита. После овога рока државна кредитна предузећа 
ће примати на наплату само оне фактуре (рачуне) за 
испоручену робу чији рок издавања није дужи од 
три дана, рачунајући од дана испоруке. 

Одредба претходног става не односи се на ситу-
ације државних грађевинских предузећа које се под-
носе на наплату према већ постојећим посебним про-
писима. 

2) Уколико код неких инвеститора има исплаћених 
инвестиција на терет редовних обртних средстава, ду-
жни су да одмах а најдаље до 15 децембра текуће 
године поднесу државним кредитним предузећима, код 
којих су им- отворени инвестициони кредити, налоге 
еа рефундацију, уз које имају приложити испитна 
(правдајућа) документа. 

Ако инвеститор нема код државног кредитног пре-
дузећа отворене инвестиционе кредите, дужан је да 
их надлежним путем благовремено обезбеди. 

3) Решења о вирманисању расположивих буџет-
ских кредита за инвестиције моћи ће наредбодавци да 
поднесу државним кредитним предузећима на јдаље д а 
20 децембра текуће године. 

Рок из претходног става важи и за измене ( и ф -
мане) распореда ванбуџетских средстава за финанси-
р а њ е инвестиција од стране административно-опера-
тавних руководилаца. 

4) Административно-оперативни руководиоци су, 
дужни да одмах а најкасније до 15 децембра текуће 
године распореде на непосредне инвеститоре све из-
носе општедржавног амортизационог фонда и дела 
добити за финансирање инвестиција које имају на 
својим збирним рачунима. 

5) За неггридржавање прописа тач. 2, 3 и 4 ове 
наредбе према одговорним лицима покренуће се по-
ступак предвиђен по тач. 3 односно тач. 7 чл. 2 Уред-
бе о финансис-ким п р е к р ш е јима. 

6) Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
њ е у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Ј у г о с л в и ј е " . 

25 новембра 1949 године 
Београд 

Министар финансија ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

780. 
На основу чл. 16 Уредбе о к р е д и т и р а н ^ и снабде-

в а њ у сељачких радних задруга и задружних еконо-
мија („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/49), а у сагла-
сности са Министром државних набавки ФНРЈ и Мини-
стром пољопривреде ФНРЈ, издајем 0 

Н А Р Е Д Б У 
О РЕГУЛИСАЊУ ПРОМЕТА ИЗМЕЂУ СЕЉАЧКИХ 

РАДНИХ ЗАДРУГА 

1. Сељачке радне задруге могу једна друго ј про-
давати и вршити међусобну размену слободних ви-
шкова пољопривредних производа из сопствене произ-
водње. 

Сељачка радна задруга која отуђује своје пољо-
привредне производе треба претходно да прибави пот-
врду повереништва за државне набавке среског народ-
ног одбора да односни производи потичу из сопствене 
производње задруге. Ако се отуђују производи који се 
по постојећим прописима обавезно откупљују , потребно 
је да повереништво за државне набавке среског народ-
ног одбора, по изврше! о ј провери, на потврди утврди 
да је сељачка радич задруга предала своју обавезну 
испоруку. 'Повереништво за државне набавке ово утвр-
ђује на основу исправе огкупног предузећа. 

Ако се не отуђују пољопривредни производи, већ 
други производи задруге (као на пример: грађа) пот-
врду из предњег стара издаје надлежно повереништво 
среског народног одбора (на пример: повереништво 
за индустрију) . 

Сељачка радна задруга која набавља (путем ку-
повине или размене) пољопривредне производе треба 
да претходно прибави потврду повереништва за т р г о -
вину и снабдевање среског народног одбора да су од-
носни производи намењени искључиво за потребе за-
друге и задругара. 

2. На основу потврде из тач. 1 ове наредбе сељач-
ке радне задруге закључују уговор о купопродајн од-
носно размени. Псвереништво за трговину и снабде-
вање среског народног одбора (било продавца, ' била 
купца) испитује важност закљученог уговора. Пошто 
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поверешјштво за трговину и снабдевање среског народ-
ног одбора утврди да је уговор закључен по пропи-
сима ове наредбе, издаје задругама, које су закљу-
чиле уговор одобрење које служи за слободан пре-
воз уговорених Лољопривредних производа. 

Ако се ради о превозу житарица одобрење из 
предњег става сељачка радна задруга дужна је до-
ставити Д и к ц и ј и државног житног фонда односно 
њенбм ПОДОБНОМ огранку (бази, делегацији) који ће 
извршити превоз житарица у смислу Наредбе о огра-
ЈШчегау превоза житарица и њихових ирерађевина 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 106/48 и 55/49). 

3. Дирекција државног житног фонда и њени по-
словни огранци (дирекције и базе) дужни су да изве-
сте ловереништво за трговину и снабдевање среског 
народног одбора о количинама житарица које су се-
љачке радне задруге добиле путем куповине односно 
размене за друге пољопривредне производе. 

4. Житарице које сељачка радна задруга набави 
по прописима ове наредбе урачунавају се у њену 
снабдевено^ приликом одобравања задрузи куповине 
житарица из фонда везане трговине. Сељачка радна 
задруга за своје потребе може на горњи начин наба-
вити житарица изнад количина предвиђених за задру-
гу из фонда везане трговине. 

5. Повереништво за трговину и снабдевање среског 
народног одбора дужно је да БОДИ евиденцију о уго-
ворима закљученим о куповини и размени пољопри-
вредних производа између сељачких радних задруга. 

На основу ове евиденције повереништво за трг.о-
вину и снабдевање соеског народног одбора подноси 
до 15-ог у месецу повереништву трговине и снабде-
вања обласног народног одбора извештај за протекли 
месец са следећим подацима: 

а) назив сељачке радне задруге; 
Ј) врста и количина производа; 
в) куповна цена или услови под којима је извр-

шена размена. 
Повереништво трговине и снабдевања обласног 

народног одбора на основу примљених извештаја са-
чињава свој извештај и до 10 ог доставља га. мини-
старству трговине и снабдевања народне републике, 
а ово до 15-ог Министарству трговине и снабдевања 
ФНРЈ. 

6. Новчаном казном до 10.000 динара или поправ-
ним радом до месец дана казниће се: 

а) дланови управног одбора сељачке радне задру-
ге и одговорни службеници Дирекције држ,авног жит-
ног фонда ако поступе противно одредбама тач. 1, 2 
и 3 ове наредбе. 

б) одговорни службеници! ако не воде евиденцију 
или не достављају уредно и на време извештаје како 
је то прописано у тач. 5 овг наредбе. 

Поступак по овим прекршајима води и казну из-
риче извршни одбор среског народног одбора по про-
пис-има Основног закона о прекршајни."!. 

7. Оза наредба ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југоелавије". 

Бр. 21571 
21 новембра 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, 

Осман Карабеговић, с. р. 
Сагласни: 

Министар државних набавки ФНРЈ, 
Ј А К О В Блажевић, с. р. 

Ј Министар пољопривреде ФНРЈ, 
инж Мијалко Тодоровић, с. р. 

781. 
На основу чЛ. о н и Уредбе о одређивању најве-

ћег износа до којег се могу продавати пољопривредни 
производи по везаним ценама (,.Службени лист ФНРЈ" 
бр. 30/49), а у сагласности са Министром лаке индуд 
стрије ФНРЈ и Министром трговине и снабдевања ФНРЈ 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОДАЈИ ШЕЋЕРА ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ИЗНАД 

ОДРЕЂЕНОГ НАЈВЕЋЕГ ИЗНОСА 
1. Земљорадничка газдинства која су контрахирала 

продају шећерне рене и семена шећерне репе, у сми-
слу Наредбе о измени и допуни Наредбе о условима за 
контрахирање индустриског биља рода године 1949 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 109/48) и као накнаду за 
предати принос добила у натури шећер, могу прода-
вати шећер по везаним ценама изнад највећег износа 
до којег се могу продавати пољопривредни производи 
по везаним ценама. \ 

2. Куповину шећера по везаним ценама вршиће Ге-
нерална дирекција савезне прехранбене индустрије пре-
ко фабрика шећера и откупних предузећа. 

3. За количине шећера купљене по везаним ценама 
предузећа ће издати земљорадничким газдинствима по-
ред новца у истом износу и бонове за куповину инду-
с т р и ј е робе по нижим јединственим ценама без о с е -
цања купона са продајних карата. 

4. Предузећа која купују шећер по везаним ценама 
дужна су да воде посебну књиговодствену службу о 
куповини шећера и издавању бонова без отсецања ку-
пона ОУ продајних карата, чијим ће се изводом прав-
дати издавање бонова за купљени шећер. 

5. Евиденцију о купљеним количинама шећера во-
диће Генерална дирекција савезне прехранбене инду-
стрије н извештаје о купљеним количинама доставља-
ће Министарству трговине и снабдевања ФНРЈ десето-
дневне, и то сваког 13-ог у месецу за прву декаду, 
23-ег за другу декаду и 3-ег у наредном месецу за 
трећу декаду. 

6. По прописима овог решења могу продавати ше-
ћер и сељачке радне задруге' као и чланови сељачких 
радних задруга. 

Сељачким радним задругама издаваће се бонови 
изнад највећег износа према постојећим прописима, а 
задругарима као индивидуалне! земљорадничким газ-
динствима из тач. 1 овог решења. 

7. Ово решење ступа на снагу одмах. 
Бр. 6655 

19 новембра 1949 године 
Београд 

Министар државних набавки ФНРЈ, 
Јаков Блажевић, с. р. 

Сагласни: 
Министар лаке индустрије ФНРЈ, 

Јосип Пази, с. р. 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, 

Осман Карабеговић, с. р, 

782. 
На основу тач. 5 Решења о одређивању артикала 

и количина који улазе у савезно обезбеђено снабде-
вање („Службени лист ФНРЈ" бр. 17/49) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА КУ-
ПОВНИХ ТАЧКИЦА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА КУПО-
ВИНУ ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОДА ОБЕЗБЕЂЕНОГ 

СНАБДЕВАЊА 
1. Тач. IV под 1) Решења о одређивању броја 

куповних тачкица који је потребан за куповину ин-



Страна 1356 — Број 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

дустриских производа обезбеђеног снабдевања (бр, 
3993 од 23 фебруара 1949 године, „Службени лист 
ФНРЈ" бр. 17'49) мења с- утолико, што ће се за ку-
новину једног пара женских чарапе од вештачке 
свиле отсецати уместо 8 тачкица 4 тачкице. 

2. Ово решење ступа на снагу даном об јављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослаоије". 

Бр. 21824 
24 новембра 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Осман Карабеговић, с. р. 

Министарство шумарства ФНРЈ, по изв,ршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да су 
се у тексту, на српском језику, Правилника о преми-
с о м додацима службеника запослених у шумској ек-
сплоатацији, објављеног у броју 98 „Службеног листа 
ФНРЈ" од 23 новембра 1949 године, поткрале ниже 
наведене грешке те даје следећу 

И С П Р А В К У 
ПРАВИЛНИКА О ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА 
СЛУЖБЕНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ШУМСКОЈ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 
У члану 9, став 1, ред трећи, уместо речи „про-

цента" треба да стоји реч „процената". 
У члану 9, став 1, ред осми, уместо речи „целина" 

треба да стоји реч „целине". ч 
У члану 9, став З, ред први, уместо речи „асорти-

мана" треба да стоје речи „по обиму". 
У члану 9, став 5, ред први; уместо речи „по о-

биму" треба да стоји реч „асортимана", а у истом 
ставу на почетку другог реда испред речи „количина" 
треба додати речи „збир п о д б а ч е н и " а иза ове исте 
речи „количина" треба додати речи „извршења и пла-
мираних количина". 

У члану 19 уместо речи „ р а з д е љ у ј у " треба да 
стоји реч „расно ређују". 

У члану 22 уместо речи „извршеним" треба да 
стоји реч „извесним". 

Број 11947/49. — Из Министарства шумарства 
ФНРЈ, 24 новембра 1949 године. 

Р Е Ш Е Њ А 
За помоћника генералног директора Генералне ди-

рекције угља за Народну Републику Хрватску, реше-
њем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 7868/49, по-
стављен је Вербанец Јосип, досадашњи помоћник ди-
ректора Истарских угљенокопа Раша. 

За управника Завода за геолошка истраживања 
за Народну Републику Србију, решењем Министра ру-
дарства ФНРЈ пере бр. 7700/49, постављан је Марко-
вић Војислав, досадашњи помоћник генералног дирек-
тора Генералне дирекције угља за Народну Републику 
Србију. 

За директора плана Савезне управе за геолошка 
истраживања, решењем Министра рударства ФНРЈ пере 
бр. 7701/49. постављен је Коцевски Трајко, досадашњи 
управник Завода за геолошка истраживања Народне 
Републике Србије. 

Среда, 30 новембар 1949 

За директора Рударског базена Ајвалија, решењем 
Министра рударства ФНРЈ пере бр. 8040/49, постављен 
је Торбица Илија, досадашњи директор предузећа Хро-
мни рудници Лојане-Куманово. 

За директора Рудника олова и цинка Авала, ре-
шењем Министра рударства ФНРЈ пере бр. 8041/49, по-
стављен је Лончар Никола, досадашњи шеф групе опе-
ративе производње предузећа Рудници и Топионице 
антимона „Милинко Кушић", а Драгош Марко, доса-
дашњи директор Рудника олова и цинка Авала, разре-
шен је дужности. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

МАКЕДОНИЈЕ 
„Службен весник Народне Републике Македоније4 

у броју 23 од 9 новембра 1949 године објављује : 
Указ о расписивању општих избора за избор од-

борника градских рејонских, среских и обласних на-
родних одбора; 

Закон о шумама; 
Уредбу о преносу главних дирекција за откуп: жи-

тарица, орисове арпе и фуражи, млека и млечних про-
извода, воћа, поврћа и алкохолних пића, живине, јаја 
и перја, кожа, вуне и црева, стоке и месних производа 
— из надлежности Министарства трговине и снабде-
вања у надлежност Министарства државних набавки; 

Правилник о организацији и раду Више педагошке 
школе у Скопљу. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
773. Уредба о увођењу и ношењу рударских 

значака — — — — — — 1349 
774. Уредба о доношењу техничких прописа из 

области електропривреде — — 1349 
775. Уредба о задружним службеницима 1350 
776. Наредба о забрани чисте сече шума 1350 
777. Правилник о повишицама основне плате по 

годинама службе службеника у звању су-
дије среског суда и судије окружног суда 1351 

778. Правилник о стажу и стручном испиту за 
звање ветеринара-специјалисте — — 1351 

779. Наредба о ликвидиран^ (наплати) рачуна 
за инвестиционе испоруке у 1949 години 1354 

780. Наредба о регулисању промета између се-
љачких радних задруга — — — — 1354 

781. Решење о продаји шећера по везаним це-
нама изнад одређеног највећег износа — 1355 

782. Решење о измени Решења о одређивању 
броја куповних тачкица који је потребан 
за куповину индустриских производа обе-
збеђеног снабдевања — — — 1355 

Исправка Правилника о премијским додацима 
службеника запослених у шумској експло-
атацији — — — — — — 1358 

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

Штампа Југословенског штампарског предузећа, Београд 


