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457. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

ницима, у вези са чланом 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ, на предлог Претседник Савезне -план-
ске комисије, доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 

О СТРУЦИ ПЛАНИРАЊА 

1. Појам струке 

Члан 1 

Струку планирања сачињавају сва звања која 
обухватају послове припреме, израде и проверавања 
извршења перспективних и текућих планова развитка 
(целокупне народне привреде или појединих њених 
грана, привредних планова народних република, ау-
тономне п о к р а ј н е , аутсномних области и других ад-
министративно-територијалних јед,иница, као и плано-
ва појединих привредних установа м предузећа. 

2. Звања 

Члан 2 
Звања и основни посло.ви које врше савезни слу-

жбеници у звањима у струци планирања јесу: 

Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања 

1. Млађи планер 

2. Планер 

З, Млађи планер еко-
номиста (инжињер) 

Обављање стручних послова 
планирања за које није по-
требна виша спрема, по у-
путствиша службеника ви-
ших звања ове струке. 

Самостално обављање поје-
диних стручних послова 
планир-ања. 

Обављање стручних послова 
планирања з а коЈе је по-
требна виша спрема, по 
упутствима службеника ви-
ших звања ове струке. 

4. Планер економиста Самостално обављање струч-
(инжињер) них послова планирања за 

које је потребна виша спре-
ма. 

5. Виши планер еконо- Руковођење одређеном гру-
миста (инжињер) пом послова планирања. 

Ред. 
бд. 

в а њ е Основни послови звања 

6. Саветник за планира- Вршење и руковођење по-
ље словима планирања одређене , 

привредне гране односно од-
ређеног сектора општег (син-
тежачког) планирања и про-
учавање и обрађивање сло-
жених проблема струке пла-
нирања. 

7. Виши, саветник 
планирање 

за Вршење и, руковођење по-
словима планирања групе 
привредних грана односно 
сектора општег (синтетич-
к о ^ планирања и научно 
проучавање и обрађивање 
најсложенијих проблема и 
давање мишљења и предлога 
за њихово решавање. 

Члан 3 
Претседник Савезне планске комисије у спора-

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

Члан 4 
Постављење односно унапређење службеника у 

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

Надлежни члан Владе, претседник комитета 
односно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за постав-
љење, дужни су да се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стек,ну потребну 
спрему з а вршење одређених звања. Они ће се исто 
тако старати да се остваре сви потребни услови 
како би приликом унапређења .службеници добили 
потребну стручну и школску спрему за стицања 
вишег звања, 

У том циљу, Претседник Савезне планске коми-
сије донеће у року од шест месеци од дана сту,пања 
на снагу ове уредбе у сагласности са Комитетом зл 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ правилник у коме ће се предвидети ближе 
одредбе о стручном испиту, као и о организација, 
плану и трајању курсева потребних за стицање 
стручне спреме. У том правилнику може се поста-
вити као услов за стицање одређеног звања стручна 
и школска спрема других струка. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремено, и одредбе о прелазу службеника кз 
других струка У струку планирања. 
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Члан 5 
За звање млађег планера-економисте (инжињер) 

н виша од њега погребна је ф а к у л т е т е ^ спрема, 
или њој равна в,исока школа. 

Изузетно, службеним оа звањем планера, који 
се истичу својим високим научним и стручним зна-
њем, могу се поставити у звање саветника за пла-
нирање и вишег саветника за планирање решењем 
надлежног члана Владе, претседник комитета одно-
сио комисије Владе и Генералног секретара Владе 
ФНРЈ, по претходној оцени стручне комисије, а у 
сагласности са Претседником. Владе ФНРЈ. 

Члан 6 
Ако се службеник покаже неспособан за обав-

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

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

З, Приправничка служба 

Члан 7 
Лица коЈа први пут ступају у државну службу 

и то у струку планирања, а немају стручну праксу 
за обављање послова одређеног звања у овој стру-
ци, примају се у струку као пр нпр авн ицн. 

Изузетно, лица коЈа први пут ступају у државну 
службу и то У струку планирања, а имају пот-ребну 
спрему и ст.ручну праксу за обављање послова зва-
ња струке планирања, могу се одмах поставити на. 
одређено звање, с тим да положе прописани стручни 
испит за то звање, односно стручни испит одговара-
јућег почетног азања у року К О Ј И одреди старешина 
надлежан зз постављење у решењу о постављењу, 
уколико је такав испит предвиђен. Овај р.ок не може 
^бити дужи од године дана. 

Старешина надлежан за постављење може лица 
из прг гходног става и ослободити од полагања струч-
ног испита, ако Је њихова стручна споема доказана 
и одговара звању на коЈе се постављају. 

Члан 8 
У струци планирања ари правничка служба ПО-

СТОЈИ за звање млађег планера и млађег плшера-
екшомисте (инжињерј 

Приправничка служба за звања из претходног 
стани траје две године. 

Ближе одредбе о приправничксј служби пропи-
саће се правилником т члана 4 ове уредбе. 

Члан 9 

Претседник Савезне планске комисије може у са-
гласности са Претседником Комитета за законодав.-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ уста-
новљавати приправничку службу и за друга з,вања 
из -о-ве струке, или укидати већ установљену приправ-
н а ! ку службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 10 
Отказни рок у смислу чл. 43 Закона о д,ржавним 

службеницима за службенике струке планирања из-
носи: 

до 10 година службе — 2 месеца; 
од 10 до 20 година службе — 3 месеца; 
преко 20 година службе — 4 месеца. 

Отказни рок за службенике чија су звања рас про-
ређена у трећу и четврту врсту, ако имају мање од 
пет година службе, може износити један месец. 

У изузетним случајевима може старешина цадле-^ 
жан за постављење са с л у ж б е н и ц и уговорити и ду? 
жи ,рок од рокова предви-ђених у претходним ста-
вовима, али на јдуже до шест месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава се1 

само време које се признаје као -време ло ов ед еко' 
у негорекидној државној служби. 

Члан 11 
Службеници који су се обавезали да проведу 

уговорено Бреме у држав,ној служби на основу тко, - ' 
лс вања о државном трошку, стипендија и слично, не 
могу за то време отказизати службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 12 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

,изискује, у струку планирања могу се примати на 
рад стручњаци као хонорарни службеници под усло-
вим,а и у границама члана 16 Закон,а о државним 
службеницима. 

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

Х о н о р а р ^ служба престаје по извршеном послу. 
Ако се извршење одређе,них послова не може уна-
пред предвидети у трагању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана, уко-
лико уговором није друкчије одређено. 

Члан 13 
Ако се з,а хонорарне службенике узимају страни 

држављани, мора се с њима претходно склопити 
уговор. 

Ако уговооом није друкчије предвиђено, отка,зни 
рок за хонорарне службенике стране држављане из-
носи један месец. 

6. Завршне одредбе 

Члан 14 
Влада народне републике на основу и у оквиру 

одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о струци 
планирања у државним надлештеима, установама и 
предузећима народне републике. 

Члан 15 
Превођење службен,ика у з в а њ а Ј З ^ а з д а 2 ове 

уредбе извршиће на длежнк^-^л ̂ ' " В л а д е , претседник 
комите!а односно комисије Владе и Генерал,вф се-
кретар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Комитета з,а законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ. 

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

Члан 16 
Претседник Савезне планске комисије у сагла-

сности са Комитетом за законод,авство и изградњу 
народне власт,и Владе ФНРЈ може укидати и ме-
њати већ установљен^ звања даи уводити нова звања, 
у струци планирања. 
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Члан 17 
Комитет з,а законодавство и изгр,адњу народне 

власти Владе ФНРЈ као орган за систематизацију 
(чл. 46 Закона 'о државним службеншџта) изврш,иће 
распоред звања из чл. 2 ове уредбе у врсте у сми-
слу члана 12 Закона о државним службеници^. 

Члан 18 
Овлашћује се Претседник Савезне планске коми-

сије да у споразуму са Комитетом за ,законодавство 
и из,градњу народне власти Владе ФНРЈ издаје по-
требна упутства за спровођење ове уредбе. 

Члан 19 
Ова уредба струна на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

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

Претседник Савезне планске комисије, 
Андрија Хебранг, с, р. 

458. 
На основу чл. 94 Закона о државним службени-

цима, у вези са чл. 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ, на предлог Министра грађев.ина ФНРЈ, доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 
О ГРАЂЕВИНАРСКОЈ СТРУЦИ 

1. Поја^ струке 
Члан 1 

У грађевинарс,су струку спадају звања к,ој,а обу-
хватају послове организовања, пројектовања, нор-

мирања, извођења и техничког надзора свих врста 
грађевинароких објеката. 

2. Звања 

Члан 2 

Звања и основни послови које врше савезни слу-: 
жбен,ици у звањима грађевинарске струке јесу: 

Ред. 
бр. 

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

1. Помоћни грађевинар-
сш цртач 

А. 
Исцртавање грађевинарских 
планова, скица и детаља. 

Непотпуна средња школа, 
курс техничког цртања и 
положени стручна испит; 
или стручна школа технич-
ког цртања и положени 
стручни испит, или практич-
на спрема за обављање га-
тачких послова и завршени 
курс техничког цртања. 

2 Грађевинарски цртач Исцртав-ање сложенијих гра-
ђевииарских планова, ски-
ца и детаља и руковођење 
овим радовима. 

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

1. Грађевинар ски над-
зорник 

Б. 
Обављање послова у везе! 
са руковођењем и надзором 
над радовима око одржава-
ња .одређеног дела путева, 
или објеката на води. 

Нижа техничка школа одно-
сно мајсторско-.деловодна 
школа односно стручна за-
натска школа или њима од-
говарајућа школа, курс за 
грађевинарског надзорника 
одговарајуће гране и поло-
жени стручни испит или 
практична спрема за обав-
љање иадзорн,ичких посло-
ва, курс и положени стручни 
испит. 

1. Грађевинарски посло-
вођа 

В. 
Руковођење на градилишти-
ма мањег обима или једним 
,делом радова на већим гра-
д^лиштима. 

Стручно-занатска грађеви^ 
етарска школа и ш њој равна 
школа, или практична спре-
ма за обављање послова 
звања грађевинарског посло-
вође и положени стручни 
испит за ово звање. 
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Ред. 
бр. 

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

2. Старији грађезинар-
ски пословођа 

Руковођење на градилишти-
ма и радовима већег обима 
или групом радова на ве-
ликим градиличнтима. 

Потребна пракса и показан 
успех у раду У звању грађе-
винарског пословође. 

1. Млађи грађевинар-
ски техничар 

2. Грађевинарски тех-
ничар 

Г, 

Сарадња на про јектовању, 
извођењу и надзору радова 
мањег обима. 

Сарадња на пројектовању, 
извођењу и надзору радова 
већег обима. 

Свршена средња техничка 
школа иш ЊОЈ равна струч-
на школа и положени струч-
ни испит, или потребна прак-
са У звању грађевинарског 
цртача, грађевинар ско,т .над-
зорник-а или грађевинарскот 
пословође односно старијег 
грађевинарскот пословође, 
завршени курс и положени 
стручни испетт за звање мла-
ђег грађевинарског техни-
чара. 

Потребна пракса, показана 
стручна способност и успе-
шан рад у звању млађег 
г р а ђ е ви,н ар с к о г т е х кич ар а. 

З, Виши грађевинарски 
техничар 

Пројектовање, извођење и 
надзор над грађевинарским 
радовима мањег обима и са-
радња на пројектовању, над-
зору и извођењу грађевинар, 
ских радова већег обима. 

Потребна пракса, показа-
на стручна способност и У-
спешан рад у звању грађе-
винарског техничара и поло-
жени стручни испит за зва-
ње вишег грађ свињарског тех-
ничара. 

1. Млађи грађевинарски 
инжињер 

Д. 
Учешће у пројектовању, из-
вођењу и .надзору грађе-
винарских објеката мањег, 
обима. 

Свршени технички факултет 
или равна висока техничка 
школа ин положени стручни 
испит за звање млађег гра-
ђ вашарског инжењера. 

2, Грађевииарски 
жињер 

Пројектовање, извођење и Потребна пракса, показана 
надзор грађевинар ш а х об- стручна способност и успе-
јеката. ша,н рад у звању млађег гра-

ђевинар ек ог инжињера. 

3. Виши грађевинарски Пројектовање, извођење и 
ин,жињер надзор грађевинарске делат-

ности већег значаја. 

4. Грађевинарски са- Организована г р а ђ е в и н а р ^ 
ветник делатности и решавање 

сложенијих ,проблема грађе-
винар ске делатности. 

5. Витли грађевинар ски 
саветник 

Отудиско проучавање и прак-
тично решавање најсложе-
нијих проблема из области 
грађевинарства. 

Потребна пракса у звању 
грађевкнарског инжињера- -и 
показана г.^Ша " "спрема за 
техничке, организаторске и 
теоретске радове. 

Потребна пракса у звању 
вишег грађевинарског нижи-
њера и показана способност 
у практичном организовању 
грађевинарске делатности 
или У научним радовима. 

Потребна пракса у звању 
грађевинареког саветника и 
све.страно познавање одређе-
не гране грађевинарс-ке стру-
ке доказано успесима У 
практичном о р г ани з о вањ у 
грађевинарства и у научном 
раду из грађевинарске 

области. 
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Чла-н 3 
Министар грађевина ФНРЈ у споразуму са Ко-

митетом за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ донеће упутство у коме ће се бли-

,же одредити послови за поједина звања из члана 2 
ове уредбе. 

Члан 4 
Постављење односно унапређење службеника у 

(звања из члана 2 ове уредбе врши се према ствар-
н о ј способности службеника за обављање посло,ва 
одређеног звања. 

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

Службеиицима, К О Ј И услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље на-
предовање у струци, старешина надлежа,н за постав-
љење може одредити рок у коме су дужни да по-
ложе предвиђене стручне испите. 

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

У том циљу, Министар грађевина ФНРЈ донеће! 
У року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 
уредбе у сагласног!и са Комитетом за законодав-
ство и из-градњу народне" власти Владе ФНРЈ пра-
вилник у коме ће се предвидети ближе одредбе о 
стручном испиту, као и о организацији,- плану и тра-
јању курсева потребних за стицање стручне спреме. 
У том правилнику може се поставити као услов за 
стицање одређе,ног звања ,стручна и школска спрема 
наведена у члану 2 (трећа колена) ове уредбе. 

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

Члан 5 
За звање млађег грађевинарског инжињера и 

виша од њега потребна је ф а к у л т е т е ^ спрема. 
Изузетно, службеници са звањем вишег грађе-

в и н с к о г технича,ра који се истичу СВОЈИМ високим 
научним и стручним знањем могу се поставити у зва-
ње грађевинар ек ог саветника и вишег грађевинар-
ског саве^шика^ решењем надлежног члана Владе, 
'претседника^Т^гегтетз--еда^^ Владе и Ге-
нералног секретара Владе ФНРЈ; гга--прет-ходкој оце-
ни -стручне комисије, а У сагласности са Претсед-
ником Владе ФНРЈ. 

Члан 6 
Звањима ,из члана 2 ове уредбе могу се додавати 

ознаке Уже опецијалности грађевинарске струке, као 
што су „ур банкет, „архитект", „хидротехничар", 
„за сувоземна путове'' и слично. 

Члан 7 
Ако се службеник -покаже неспособан за обав-

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

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

З, Приправничка служба 

Члан 8 
Лица која први пут ступају у државну службу 

и то у грађевинарску струку, а немају стручну прак-
су за обављање посло,ва одређеног звања у овој 
струци, примају -се У струку као п р и ј а в н и ц и . 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у грађевинарску -струку, а имају по-
требну спрему и стручну праксу за обављање по-
слова звања грађевинар-ске -струке, могу се одмах по-
ст-авити на одређено звање, с тим да положе про-
писани стручни испит за то звање, односно стручни 
испит одговарајућег почетног звања, уколико је 
такав испит предвиђен, у року к-оји одреди старе-
шина надлежан за постављење у решењу о постав-
љењу. Овај рок не може бити дужи од године дана. 

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

Члан 9 
У грађевинар-ској струци приправничка служба 

постоји за з-вања млађег грађевинарског техничара 
и млађег грађевинарског и-нжињера. 

Приправи,ичка служба за звања из претходног 
става тразе две године. 

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

Члан 10 
Министар грађевина ФНРЈ може у сагласности 

са Претседником Комитета за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ установљавати 
приправничку службу и за друга звања из ове стру-
ке, или укидати већ у с т а н о в љ е н лрипраЕничк^ 
службу. 

4. Отказни рокови 

Члан И 
Отказн,и рок у смисл\ чл,. 43 Закона о државним 

службеницима за службе: ике грађевинарске струке 
износи: 

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

ређена у трећу и чет-врту врсту, ако имаЈу мање од 
пет година службе, може износити један месец. 

У изузетним случајевима може старешина над-
лежан за постављење са службеником уговорити и 
дужи рок од рокова предвиђе,них у претходним ста-
вовима, али на јдуже до шест месеци. 

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

Члан 12 
Службеници који су се обавезали да проведу 

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



Страна 786 — Број 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, Т август 194/, 

5. Хонорарни1 службеници 
Члан 13 

У изузетним случајевима, када потреба службе 
изискује, у прађевинарску струку могу се примати 
на рад стручњаци као хонорарни службеници под 
условима и у границама члана 16 Закона о држав-
ним службеницима. 

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

Хонорарна служба престаје по извршеном послу. 
Ако се и.звршење одређених послова не може уна-
пред предвидети у трајању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана, 
уколико уговором н,ије друкчије одређено. 

Члан 14 
Ако се за хонорарне службенике узимају страни 

држављани, мора се с њима п,ретходно склопити 
уговор. 

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

6. Завршне одредбе 

Члан 15 
Влада народне ,републике на основу и у оквиру 

одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о прађе-
винарској струци у државним надлештвима, устано-
вама и предузећима народне републике. 

Члан 16 
'Превођење службеника у звања из члана 2 ове 

уредбе изврш,иће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални се-
кретар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Комитета за законодавство от изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ. 

459. 
На основу чл. 94 Закона о државним службени-

цима, Влада ФНРЈ, на предлог Министра пошта 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКОЈ 

СТРУЦИ 
1. Појам струке 

Члан 1 
У поштанско-телеграфско-телефонску струку спа-

дају сва звања која обухватају послове обављања 

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

Члан 17 
Министар грађевина ФНРЈ у сагласности -са Ко-

митетом за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ може укидати и мењати већ уста-
новљена звгња или уводити нова звања х грађеви-
нарскоЈ струци. 

Члан 18 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ као орган за систематизацију, 
(чл. 46 Закона о државним службеницима) изврши-
ће распоред звања из чл. 2 све уредбе у вр.сте у 
смислу члана 12 Закона о државним службеницима. 

Члан 19 
Овлашћује се Министар г.рађевина ФНРЈ да у 

споразуму са Комитетом за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ издаје потребна 
упутства 'за спровођење ове уредбе. 

Члан 20 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с, р. 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав,је, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

службе везе преко поште, телеграфа, телефона и ра-
диодифузије. 

2' Звања 

Члан 2 
Звања и основни послови које врше савезни слу-

жбеници у звањима поштаноко-телеграфско-телб-
фонске струке јесу: - . ; ; ^ 

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

за вршење, звања 
— " " ' I . . 

1. Телефонист 

2. Телеграфом 

3. Радост 

А. 
Успостављање телефонских 
веза у телефонским центра-
лама и потцентралама 
Отправљање и ,пријем теле-
грама, каблограма, фоно-

грама, хелп,гра^а от белино-
грама. 

а) Пренос знакова путем ра-
дио постројења. 
б) управљање радио стали-
цом и радионавигационим 
постројењима где се служба 
лшни са прекидима. 

Завршен телефонски курс и 
положен стручна испит за 
звање т е л е ф о н и ј е . Непот-
пуна средња школа, теле--
графски курс и положен 
стручни испит за звање те-
леграфисте. 

Свршен радиотелеграфоки 
курс, положен стручни ис-
пит за звање радисте по 
проведеном пр иир^авничком 
стажу. 
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Ред. З в а њ е 
бр. 

Основни ,послови звања Стручна спрема потребна 
за вршење звања 

4. Старији рад ист Самостално обављање и У" 
прављаше свим пословима 
разне радио службе. 

Претходна пракса у звању 
радисте и положен стручни 
испит з-а звање старијег ра-
дисте. 

Т. Помодни ,п. т, т, ма-
нипулант 

2. П, т. т. манипулант 
II класе 

Помоћни послови у п, т. 
т манипулацији. Доставна 
служба у мањим местима и 
ширем доставном подручју. 
Достава телеграма и теле-
фонска^ позивница. 

Доставна служба у већим 
местима. Магацинска служ-
ба У амбулантни^ поштама. 
Пратња и размена закључа-
ка у железничком саобраћа-
ју. Дељење и у с м е р и в а ч п. 
т, т. пошиљака. 

Основна школа, претходна 
пракса, п. т. т, курс и поло-
жен стручни испит за звање 
помоћног п. т, т. макипу-
ланта. 

Претходна пракса и показан 
успех у раду у звању по-
моћног п. т, т. ма,нипуланта 
и способност за обављање 
послова звања п. т. т, мани-
пуланта II класе. 

3 П, т, т, манипулант 
I класе 

4. Млађи п. т, т, про-
метних 

Вршење свих послова п. т. т. 
манипулациЈеи послова плат-
ног промета. Самостално во-
ђење мањих пошта и мањих 
амбулантних пошта. Само-
стално усмеривање п. т. т. 
пошиљака у највећим цен-
трима. Стручна администра-
ција. 

Вршење свих послова п. т. 
т, ма-нипулац-ије и платног 
промета у већим поштама. 

а) Непотпуна средња школа, 
п. т. т. курс и положен 
стручни испит за звање п. т, 
т. манипуланта I класе; 
б) претходна пракса и успех 
у раду у звању п. т. т, ма= 
нипуланта II класе и способ-
ност за обављање послова 
овог звања. 

а) Потпу,на средња школа, 
или свршена трговачка ака-
демија са одговарајућим п, 
т. т. курсом или свршена п. 
т. т. школа — сви по поло-
женом стручном испиту за 

звање млађег п. т. т, промет-
ника ; 
б) претходна пракса и успех 
у раду у звању .п, т. т. ма-
нипуланта I класе и способ-
ност за обављање послова 
овог звања. 
Ово звање моту стећи п. т. 
т. макипуланти I класе који 
немају непотпуну средњу 
школу само под условом ако 
положе и допунски испит. 

-И- Л^јг,., т ^ Ј Р (Уметник 
III клас?" 

Самостално вођење средњих 
пошта и већих амбулантних 
пошта. Контрола рада поје-
диних грана службе и по-
моћ у руковођењу и органи-
зацији код великих пошта. 

а) Свршени празни факултет 
или Економска висока шко-
ла и положен стручни испит 
за звање п, т т. прометника 
II класе; 
б) претходна пракса и пока-
зан успех у раду у звању 

млађег ,п. т. т. прометника 
и способност за обављање 
послова овог звања. 

6. П, т. т, пр ом ети ик 
II класе 

Руковођење и организација 
рада већих пошта. Помоћ у 
организацији и руковођењу 
у највећим п. т. т, установа-
ма. Сарадња код израде на-
црта, упутстава и прописа п. 
т. т. струке и организована 
надзора над једном групом 
послова п. т, т. службе. 

а) Претходна пракса и по-
казан успех у раду у звању 
п. т. т, прометника III класе 
и спосо-бност за обављање 
послова овог звања; 

б) ,п. т, т. прометници III кла-
се са непотпуном средњом 
школом под условом ако по-
ложе и допунски испит. 
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Ред. З в а њ е Стручна спрема (потребна 

7. П. т. т. прометник 
I класе 

Стручна спрема потребна 
за вршење звања 

Израда нацрта прописа и 
упутстава п. т. т. ст,-руке. Ру-
ковођење највећем п, т. т. 
установама. Организована, 
вођење као и надзор над 
једном групом послова п, т, 
т. службе. 

Претходна пракса и показан 
успех у раду у звању п. т. 
т. прометника Н класе и спо-.-
собност за обављање посло-
ва овог звања. 

8. П. г т саветник Вршење свих послова у вези 
са организацијом, руковође-
њем и пословањем п, т. т. 
службе. Давање мишљења 
и предлога за решавање по-
јединих важнијих проблема 
из оквира п. т. т. службе. 

а) Претходна пракса и по-
казан успех у раду у звању 
п. т. т. прометника I класе и 
способност за обављање по-
слова овог звања; 
б) ово звање не могу стећи 
п. т. т, прометници I класе 
са непотпуном средњом шко-
лом, а могу га стећи п, т. т, 
прометници I класе са пот= 
пуном средњом школом, тр-
говачком академијом или п. 
т. т. школом само под усло^ 
вом ако положе и допунски 
испит. 

9. Виши п. т. ти савет-
ник 

Студиско проучавање и об-
рађивање најсложенијих про-
блема из области п, т, т. 
струке и давање мишљења 
и предлога за њихово реша-
вање. 

Свестрано' познавање цело-
купне п. т. т. службе и по-
требна пракса и показана 

лич,на способност у звању ,п. 
т. т. саветника. 

Члан 3 
Министар пошта у споразуму са Комитетом за 

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

Члан 4 
Постављење односно унапређење службеника у 

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

Школска спрема, курсеви и испити из члана 2 
(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, не сматрају се као услов за стица-
ње одређеног звања, него само као критеријум о 
С Т Р У Ч Н О Ј способности службеника. Али, ако се слу-
жбеник и без предвиђене школске опреме односно 
курса и испита покаже да је стручно спреман да 
врши послове одређеног звања, може се поставити 
на то звање 

Службелицима, К О Ј И услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље на-
предовања У струци, старешина надлежан за постав-
љење може одредити рок у коме су дужни да положе 
предвиђене стручне испите. 

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

У том циљу, Министар пошта долеће у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 
у сагласности са Комитетом за законодавст,во и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ правилник У 

коме ће се предвидети ближе одредбе о стручном 
испиту, као и о организацији, плану и трајању кур-
сева потребних за стицање стручне спреме. У том 
правилнику може се поставит,и као услов за стицање 
одређеног звања стручна и школска спрема наве-
дена у члану 2 (трећа колона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће 
'Се истовремено и одредбе о прелазу службеника кз 
других струка у поштаноко-телеграфско-телефонску 
струку. 

Члан 5 
Ако се службеник покаже неспособан за обав-

љање послова звања у коме се налази, може бити вра-
ћен на звање које одговара његовој стручној спо-
собности. 

О б р а з л о ж е н решење о томе доноси старешдаа 
надлежан за .постављење. Против овог р е ш е н у слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 ^Закона о 
државним службсницима 

Л, Ириправничка служба 

Члан 6 
Лица која први пут ступају у државну службу и 

то у поштанско-телеграфско-телефонску струку, а 
немају стручну праксу за обављање послова одре-
ђеног звања у овој струц,и, примају се у струку као 
приправници. 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у поштачско-телеграфско-телефолск^ 
струку, а имају потребну спрему и стручну праксу за 
обављање послова звања поштанско-телеграфско-те-
лефонске струке, могу се одмах поставити на одређе-
но звање, с тим да положе прописани стручни испит 
за то звање, односно стручни испит одговарајућег 
почетног звања У року К О Ј И одреди старешина над-
лежан за постављење у решењу о постављењу, уко-
лико је такав ,испит предвиђен. Овај рок не може 
бити дужи од године дана. 
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Старешина надлежан за постављење може лица 
из претходног става и ослободити од полагања 

, стручног испита, ако Је њихова стручна спрема до-
' казана и одговара звању на које се постављају. 

Члан 7 
У поштанско-телеграфско-телефонској струци 

приправничка служба ПОСТОЈИ за звање радисте, 
п. т, т. манипуланта I класе, млађег п. т, т. промет-
ника и п. т т. прометника III класе кад се ова звања 
стичу на ОСНСБУ школске спреме. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става траје до две године. 

Приггравничка служба не постоји за звање теле-
фонисте, телеграфис^е и помоћног п. т. т. манипу-
ланта. 

У правилнику ив члана 4 ове уредбе прописаће 
се ближе рок трајања приправничке службе за зва-
ња из првог става, кач и остале одредбе о приправ-
ничкој служби. 

Члан 8 
Министар пошта може у сагласности са Претсед-

ником Комитета за законодавство и изградњу на-
редне власти Владе ФНРЈ устансвљавати приправ-
ничку службу и за друга звања из ове струке, или 
укидати већ установљену приправиичку службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 9 
Отказни рок у смислу чл. 43 Закона о државним 

службелицма за службенике поштанско-телеграфско-
телефонске струке износи: 

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

поређеиа у трећу и четврту грету, ако имаЈу ма-
ње од пет година службе, може износити Један ме-
сец. 

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

У године службе за отказни рок урачунава се 
само^ЗРеме које се признаје као време проведено 
у н е п р а в д и ој државној служби. 

Чла,н 10 
Службеници који су се обавезали да проведу 

уговорено време у државној служби на основу шко-
ловања о државном трошку, стипендија и слично, не 
могу за то време о д а з и в а т и службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 11 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује, у поштанско-телеграфско-телефонску стру-
ку могу се примати" на ра'д стручњаци као хонорар-
ни службеници под условима и у границама члана 
16 Закона о државним службеницима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћен,и у 
месечном износу или паушално. 

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

Члан 12 

Ако се за хонорарне службенике уз,имају страни1 

држављани, мора се с њима претходно скло,пити уго-
вор. 

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

6. Завршне одредбе 

Члан 13 
4 Превођење службеник? у звања из члана 2 ове 

уредбе извршиће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални се-
кретар Владе ФНРЈ у сагласности са П р е т с е д н и к ^ 
Комитета за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ. 

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

Члан 14 

Министар пошта у сагласности са Комитетом за 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ може укидати и мењати већ установљела зва-
ња или уводити нова звања' у поштанско-телеграф-
ско-телефонској струци. 

Члан 15 

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

Члан 16 

Овлашћује се Министар пошта да у споразуму 
са Комитетом за законодавство и изградњу народ-
не власти Владе ФНРЈ издаје потребна упутства за 
спровођење ове уредбе. 

Члан 17 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративле Наредне Републи-
ке ЈугославиЈс'4 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ју,го славије 
Јосип Броз-Ти^то, с. р. 

Министар пошта, 
др Драго Марушић, с. р, 
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460. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

ници ма У вези са чланом 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ, на предлог Претседника Владе ФНРЈ, 
доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 
О ГЕОДЕТСКОГ СТРУЦИ 

1. Појам струке 
Члан 1 

У геодетску струку спадају сва звања која 
обухватају вршење послова тријангулације, нивел-

мана, г.равиметрије за геодетске циљеве, фото-
гравиметрије и детаљног премера, аграрних опера-
ција и свих осталих геодетских радона потребних 
за уређење земљишта, израде планова и карата и 
нормирања геодетских радова. 

2. Звања 
Члан 2 

Звања и основни послови које врше савезни 
службеници у звањима геодетске струке јесу: 

стаза: 'аа̂ ддкааатјд 
Ред. 
бр. 

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

1. Помоћни ,геодетски 
цртач 

Исцртавање планова и ка-
рата по упутствима. 

а) Најмање 4 разреда гим-
назије, свршени курс гео-
детског цртања и положена 
стручни испит за звање по-
моћног геодетског цртача. 
б) Стручна спрема стечена 
праксом и положени струч-
ни испит за звање помоћ-
ног геодетског цртача. 

2. Геодетски цртач Исцртавање планова и ка-
рата и руковођење посло-
вима исцртавања мање! 
обима. 

Претходна пракса и показан 
успех у раду у звању по-
моћно,г геодетског цртача. 

3. Виши геодетски 
цртач 

Исцртавање планова и ка-
рата за које се тражи на-
рочита способност- и руко-
вођење пословима исцрта-
вања већег обима. 

Претходна пракса и показан 
успех у раду у звању гео-
детског цртача. 

1. Геодетски помоћник 
Б. 

Обављање појединих гео-
детских операција по упут-
ствима. 

Непотпуна средња школа, 
свршени курс за геодетске 
помоћнике и положени стру-
чни ,испит ,за звање геодет-
ског помоћника. 

2. Млађи геометар Обављање геодетских ра-
дова мањег обима у зајед-
ници са геометром ,или гео-
детским инжењером. 

а) Свршена средња технич 
Ка школа и положени струч-
ни испит за звање млађег 
,геометра. 
б) ПретЈшдаа---^ракЕ^тг ц, О-Ј 
казан успех у раду у звању"" 
геодетс.ког помоћника ,и -по-
ложени стручни испит за 
звање млађег геометра. 

3. Геометар Самостално обављање гео-
детских радова мањег оби-
ма и руковођење овим ра-
довима. Сарадња на геодет-
ским радовима већег обима. 

Претходна пракса и показан 
успех у раду у ,звању мла-
ђег геометра. 

4. Виши геометар Обављање и руковођење 
радовима већег обима, или 
обављање радова ,за које се 
тражи дужа пракса и спе-
цијално стручно знање. 

Претходна пракса и показан 
успех у раду у ,звању гео-
метра, као и повољна оцена 
од надлежне комисије за 
техничке ,и теоретске радо-
ве, 
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Ред, 
бр. 

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

1 Млађи геодетски 
инжињер 

В. 
Самостално обављање гео-
детских радова мањег оби-
ма и рук-овођење овим ра-
довима. Сарадња на гео-
детским радовима већег о-
бима. 

Свршени технички факул-
тет и положени стручни ис 
пит за звање млађег геодет-
ског инжињера. 

2. Геодетски инжињер Обављање ' и руковођење 
радовима већег обима или 
обављање радова за које се 
тражи дужа пракса. 

Претходна пракса ипоказан 
успех у раду у звању мла-
ђег геодетског инжињера. 

3 Виши геодетски 
инжињер 

Руковођење радовима већег 
обима. Надзор над овим 
радовима. Извршење поје-
диних радова за које се 
тражи в,ише специјално 
стручно знање. 

Претходна пракса ипоказан 
успех у раду^ у звању гео-
детског инжињера и повољ-
на оцена од 'надлежне коми-
сије за техничке и теорет-
ске радове. 

4, Геодетски саветник Организована геодетске де-
латности; решавање прак-
тичних проблема геодетске 
струке. 

Претходна пракса ипоказан 
успех у раду у звању вишег 
геодетског инжињера и по-
казана способност у прак-
тичном организована гео-
детске делатности. 

Члан 3 
Претседник Владе ФНРЈ донеће упутство у коме 

ће се ближе одредити послови за поједина звања из 
члана 2 ове уредбе. 

Члан 4 
Постављење односно унапређење службеника у 

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

Школска спрема, курсеви и испити из члано 2 
(трећа колона) ове уредбе, К О Ј О М се стиче потребна 
стручнд спрема, не сматрају се као услов за стицање 
одређеног звања, него само као критеријум о струч -

НОЈ способности службеника. Али, ако се службеник 
и без предвиђене школске спреме, односно курса и 
испита покаже да Је стручно спреман да врши по-
слове одређеног звања, може се поста.вити на то 
звање. 
ч \^Службеницима, К О Ј И услед недостатка школских 
кваљИфикациЈа немају довољно услова за даље 
напредозање у струци, старешина надлежан за 
постављење може одредити ,рок у коме су дужни 
да поло-же- п-редаићене^стручне испите. 

Надлежни члан "Владе7"претседник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за постав-
љење, дужни су да се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну^ потребну 
спрему предвиђену за одређена звања. Они ће се исто 
тако старати да се остваре св.и потребни услови како 
би приликом унапређења службеници добили потреб-
ну стручну и школску спрему за стицање вишег 
звања. 

У том циљу Претседник Владе ФНРЈ донеће у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 
уредбе ,правилник у коме ће се предвидети ближе 
одредбе о стручном испиту, као и о организацији, 
плану и трајању курсева потребних за стицање струч-
не спреме. У том правилнику може се поставити као 

' Услов за стицање одрађеног звања стручна и школ-

ска спрема наведена У члану 2 (трећа колона ) ове 
уредбе . 

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

Члан 5 
За звање млађи геодетски инжињер и виша од 

њега потребна је факултетска спрема. 
Изузетно, службеници са звањем вишег геометра 

који се истичу С В О Ј И М високим научним и стручним 
знањем могу се поставити у звање геодетског са-
ветника решењем надлежног члана Владе, претсед-
н и к комитета односно комисије Владе ,и Генералног 
секретара Владе, по претходној оцени стручне ко-
мисије а у сагласности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 6 
Ако се службеник покаже неспособан за обав-

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

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

3. Прикри значка служен 

Члан 7 
Лица која први пут ступају у држ.авну службу 

и то у геодетску струку, а немају стручну праксу за 
обављање послова одређеног зва'ња у О-ВО-Ј струци, 
примају се у струку као пр нпр авници. 

Изузетно, лица која први пут ступају у д р ж а в у 
службу и то у геодетску струку, а имају потребну 
спрему и стручну праксу за обављање послова 
звања геодетске струке, могу се одмах поставити 
на одр-еђено звање, с тим да положе прописали 
стручни испит за тб звечке, односно стручни и о ш т 
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одговарајућег почетног звања у року који одреди 
старешина надлежан за постављење у решењу о по-
стављењу, уколико је ^акав испит предвиђен. Онај 
рок не може бити дужи од године дана. 

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

Члан 8 

У геодетског струци приправнкчка служба ПО-
СТОЈИ з,а звање млађег геометра и млађег геодетског 
инжињера. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

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

Члан 9 

Претседник Владе ФНРЈ може устано.вљавати 
приправничку службу и за друга звања из ове стру-
ке, или укидати већ установљену пр нпр ав,ничку 
службу. 

4. Отказни рокови 

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

службеницима за службенике геодетске струке 
износи: 

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

распоређене у трећу -^четврту врсту, ако м а ј у мање 
од пет година службе, може износити једа.н месец. 

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

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

Члан 11 
Службеници који су се обавезали да проведу 

уговорено време у државној служби н а основу 
школовања о државном трошку, стипендија и слично, 
не могу з,а то време о т к а з и в а о службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 12 

У изузетним случајевима, када погреба службе 
изискује, у геодетску струку могу се примати еа 
рад стручњаци као хонор-арни службеници под усло-
вима и у границама члана 16 Закона о државним 
служ/б винцима. 
' Хонорарни службеници могу бити плаћени у 
месечном износу или паушално. 

Хонорарна сл,ужба престаје по извршеном послу. 
Ако се извршење одређених послова (не може уна-

пред предвидети у трајању, служба може престати 
на основу обостраног отказа у року од 14 дана уко-
лико уговором ,није друкчије одређено. 

Члан 13 

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

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

6. Завршне одредбе 

Члан 14 

Влада народне републике на основу и у оквиру 
одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о геодет-
ској струци у државним надлештвима, установама и 
предузећима народне републике. 

Члан 15 

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

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

Члан 16 

Претседник Владе ФНРЈ може укидат,и и мењати 
већ у с т а н о в љ е н звања или уводити нова звања у 
г е н е т с к о ј струци. 

Члан 17 

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

Члан 18 

Овлашћује се Претседник Влада--Ф-НР4' да издаје 
потребна упутства ЈбггСпровођење ове уредбе, 

Члан 19 

Ова уредба ступа Нд снагу да,ном објављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Реп,у-
блике Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 
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461; 
На основу чл. 94 Закона о државним службени-

цима у вези са чл. 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ, на предлог Министра рударства ФНРЈ, доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 
0 ГЕОЛОШКОЈ СТРУЦИ 

1. Појам струке 
Члан 1 

Геолошку струку сачињавају звања која обухва-
тају послове; испитивање геолошког састава и струк-

туре земље у циљу истра.живања, утврђивања про-
налажења свих врста корисног минералног, блага. 

Зван,а 

Члан 2 

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

идадцавдадЈа. дввд 

Ред. 
бр. 

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

1. Помоћни геолошки 
цртач 

А, 
Учествовање у исцртавању 
планова, скица и детаља 

а) Непотпуна средња школа, 
курс техничког цртања и' по-
ложени стручни ис-шит; 
б) практична спрема за 
обављање цртачких послова, 
курс техничког цртања гл по-
ложени стручни испит; 
в) стручна школа техничког 
цртања и положени стручни' 
испит. 

2. Геолошки цртач Исцртавање с л о ж е н и ј а пла-
нова, скица и детаља или 
руковођења цртачким посло-
вима. 

Потребна пракса и показан 
успех у звању помоћног гео-
лошког цртача. 

1. Млађи геолошки 
техничар 

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

а) Свршена средња технич-
ка школа или њој равна 
стручна школа и положени 
стручни испит; 

б) потребна пракса у звању 
геолошког цртача, свршени 
курс и положени стручни ис-
пит за звање млађег гео-
лошког техничара. 

2, Геолошки техничар Сарадња на пројектовању, 
извођењу и надзору радо-
ва већег обима. 

Потребна пракса, показана 
струч,на способност и успе-
шан рад у звању млађег гео-
лошког техничара. 

3. Виши геолошки тех-
ничар 

Пројектовање, извођење и 
надзор над геолошким радо-
вима мањег обима и сарад-
ња на пројектовању, изво-

,ђењу и надзору над гео-
лошким радовима великог 

обима. 

Потребна пракса показана 
стручна способност и успе-
шан рад у звању геолошког 
техничара и1 положени стру-
чни испит за звање више,г 
геолошког техничара. 

1. Млађи геолог 
В. 

Сарађивање у свим геолош-
ким пословима, учествовање 
у раду геолошких екипа на 
терену ,и самостално обав-
љање геолошких послова ма-
њег обима. 

Геолошка група наука на 
математико - природњачком 
факултету, или инжињерско-
геолошка односно рударска 
група на техничком факул-
тету и положени стручни 
испит. 

2. Геолог Самостално обављање по-
слова појединих грана гео-
лошке делатности и руково-
ђење радом појединих гео-
лошких екипа на терену. 

Потребна пракса и показан 
успех У звању млађег г е о -
лога. 
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Ред. 
бр, 

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

3. Виши теол ег Самостално вршење свих по-
слова геолошке струке који 
захтевају специјална звања 
и руковођење радом поједи-

них група екипа на терену. 

Потребна пракса у звању 
геолога и показана виша, 
спрема за практично орга-
низовање геолошких истра-
живања. 

4. Геолошки саветник Организована геолошке де-
латности и решавање прак-
тичних проблема из обла-
сти геолошке струке. 

Потребна пракса у звању 
вишег геолога и показана 
способност у практичном 
организована геолошке де-
латности или у научним ра-
довима. 

5. Виши геолошки са-
ветник 

Студијско проучавање 4у ве-
зи са практичним организо-
вањем геолошких истражи-
вања већих размера. 

Потребна ,пракса у звању 
геолошког саветника и све= 
страно познавање геолошких 
п,роблема, доказано у прак-
тичном организована гео-
лошких истраживања већег 
размера и у научном раду 
из области геологије. 

Члан 3 

Министар рударства ФНРЈ у споразуму са Коми-
тетом за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ донеће упутство у коме ће се ближе 
одредити послови за поједина звања из члана 2 ове 
уредбе, 

Члан 4 

Постављење односно унапређење службеника у 
звања из члана 2 ове уредбе врши се према стварној 
способности службеника За обављање послова одре-
ђеног знања. 

Школска спрема, курсеви и испити из члана 2 
(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна спрема, не сматрају се као услов за стицање 
одређеног звања, него само као критеријум о струч-
ној способности службеника. Али, ако се службеник 
и без предвиђене школске спреме односно курса и 

испита покаже да је стручно спреман да врши по-
слове одређеног звања, може се поставити на то 
звање. 

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

Надлежни члан Владе, претседник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за поста.в-
љење, дужни су да се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрему предвиђену за одређена звања. Они ће се 
исто тако старати да се остваре сви потребни услов,и 
како би приликом у,напређења службеници добили 
потребну стручну и школску спрему за стицање ви-
шег звања. 

У том циљу, Министар рударства ФНРЈ донеће 
у року од шест месеци од дана ступања н а снагу 
ове уредбе у сагласности са Комитетом за законо-
давство и изградњу народ-не власти Владе ФНРЈ пра-
вилник у коме ће се предвидети ближе одредбе о 
стручном испиту, као и о организацији, плану и тра-
јању курсева потребних за стицање стручне спреме. 
У том правилнику може се поставити као услов за 
стицање одређеног звања стручна и школска спрема 
наведена у члану 2 (трећа колона) ове уредбе. 

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

Члан 5 

За звање млађи геолог и виша од њега потребна 
је ф а к у л т е т е ^ спрема. 

Изузетно, служ-беници са звањем вишег ге-оло-
шког техничара који се истичу својим високим науч-
ним и стручним знањем, могу се поставити У звање 
геолошког саветника и вишег геолошког саветника 
решењем надлежног чла,на Владе, претседник коми-
тета односно комисије Владе и Генерално,г секретара 
Владе ФНРЈ, по претходној оцени стручне комисије, 
а у сагласности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 6 

Ако се службеник покаже неспособа,н за обав-
љање послова звања у коме се налази, може биги 
вра-ћен на звање које одговара његовој стручној 
способности. 

Образлежено решење о томе доноси старешина 
надлежан за постављење Против овог решена слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 1^Зако-на о 
државним службеницима. 

^ -З, -Ириправничка служба-

Члан 7 
Лица која први пут ступају у државну службу 

и то У геолошку струку, а немају стручну праксу за 
обављање послова одређеног звања у овој струци, 
примају се у струку као приправише. 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то У геолошку струку, а имају потребну 
спрему и стручну праксу за обављање послова зва-
ња геолошке струке, могу се одмах поставити на 
одређено звање, с тим „да положе пре,писани стручни 
испит за то звање, односно стручни испит одговара-
јућег почетног звања, уколико је така,в испит пред-
виђен, у року који одреди старешина надлежан за 
постављење у решењу о постављењу. Овај рок не 
може бити дужи од године дана. 

Старешина надлежан за постављење може ЛИЦЕЈ 
из претходног став,а и осл-ободити од ,полагања струч--
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ног испита, ако је њихо,ва стручна опрема доказана 
и одговара звању на које се постављају. 

Члан 8 
У; геолошкој ст,руци пркправничка служба по-

стоји за звање млађи геолошки техничар и млађи 
геолог. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

Ближе одредбе о приправничкој служби пропи-
саће се правилн,иком из члана 4 ове уредбе. 

Чла,н 9 

Министар рударства ФНРЈ може у сагласности 
са Претеедником Комитета за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ установљавати 
приправничку службу и за друга звања из оне стру-
ке, или укидати већ ^становљену приправничку 
службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 10 

Отказни рск у смислу чл. 43 Закона о државним 
службеницима за службенике геолошке струке изно-
ноои: 

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

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

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

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

Члан 11 

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

5. Хонорарни службеници 

Члан 12 

У изузетним случајевима, када потреба службе 
.изискује, у с е примати на рад 
стручњаци као хонорар,ни службеници дад .у словима 
и у границама члана 16 Закона о државним службе-
ницима. 

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

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

Члан 13 

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

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

6. Завршне одредбе 

Члан 14 

Влада народне републике на основу иг у оквиру 
одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о- геоло-
шкој струци у државним надлештвима, установама и 
предузећима народне републике. 

Члан 15 

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

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

Члан 16 

Министар рударства ФНРЈ у сагласност,и са Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ може укидати1 и мењати већ уста-
новљења звања или уводити нова звања у геолошкој 
струци. 

Члан 17 

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

Члан 18 

Овлашћује се Минстар рударства ФНРЈ да у спо-
разуму са Комитетом за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ издаје потребна упут-
ства за спровођење ове уредбе. 

Члан 19 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 
„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
'Југослвије";, 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јо-сип Броз-Тито^ с. р, 

Министар рударства, 
Бане Андреје^ ЈС. р. 
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462. 
На основу члана 27 Уредбе о раду ,и радним 

у д о в и м а т р а н с п о р т и ^ радника У поморским лукама, 
речним пристамштима, железничким станицама, ца-
ринским јавним и .приватним складиштима и стова-
риштима, а у споразуму са Претседником Савезне 
планске комисије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ ЗА РАД И 
РАДНЕ УСЛОВЕ ТРАНСПОРТНМХ РАДНИКА У 
ПОМОРСКИМ ЛУКАМА, РЕЧНИМ ПРИСТАНИ-
И1ТИМА, ЖЕЛЕЗНИЧКИМ СТАНИЦАМА, ЦАРИН-
СКИМ ЈАВНИМ И ПРИВАТНИМ СКЛАДИШТИМА1 

И СТОВАРИШТИМА 

I. — Мењају се м допуњују тарифни ставови Та-
рифе за рад и радне услове транепортних радника 
у поморским лукама, речним пристаништима, желе-
аничким станицама, царинским јавним и прив.атним 
складишттма ш стовариштима (објављена У .посебном 
додатку „Службеног листа ФНРЈ" бр. 100 од 13 де-
цем,бра 1946 године) према Изменама и допунама 
Тарифе која је објављена у посебном додатку „Слу-
жбеног листа ФНРЈ" бр. 64 од 1 августа 1^47 године. 

II. — Плаћање по овим изменама и допунама вр-
шиће се почев од 1 маја 1947 године. 

Бр. 6364 
22 априла 1947 године -

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крстуловић, с, Р. 
Сагласан, 

Претседник Савезне планске комисије, 
Андрија Хебранг, с. р, 

У К А З 

На основу члана 16 став З, члана 17 став 2 За-
кона о држављанству Федеративне Народне Репу-
блике Југославије од 1 јула 1946 године и на осно-
ву члана 14 ста.в 3 Закона о врстама казни од 14 
августа 1946 године, .а у вего1 члана 4 тачке 23 За-
кона о ПрезидиЈуму Народне скупштине ФНРЈ, 
Претседништво Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ 

о д л у ч у ј е : 

Одузима се држављанство Федеративне Народ-
не Републике Југославије и конфискује целокупна 
'Имовина: 

Петру Александра Карађорђевића, 
Александру Петра Карађорђевића, 
Томиславу Александра Карађорђевића, 
Андреју Александра Карађорђевића, 
Марији Александра Карађорђевића, 
Павлу Арсена Карађорђевића, 
Олги Павла Карађорђевића, 
'Александру Павла Карађорђевића, 
Николи Павла Карађорђевића, и 
'Јелисавети Павла Карађорђевића, 

сада сви у иностранству. 

Спровођ,ење ове одлуке поверава се Влади Фе-
д е р а л н е Народне Републике Ј у г о с л в и ј е . 

У. бо. 392 
8 марта 194̂ 7 године 

Београд 

Ппртседништво Превиди ју ма Народне скупштину 
Федфативне Народне Републике Југославије 

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

Президијум Народне скупштине ФНРЈ, по извр-
шеном сравњењу са изворним текстовима, устано-
вио је да се у указ-има бр. 1445, 1446 и 1447, објав-
љ,еним у ,,С лу леб еном листу ФНРЈ" бр. 61 од 22 јула 
1947 године, поткрала штампарска грешка и да је 
следећу 

И С П Р А В К У 
У првом реду, у сва три указа, уместо „На пре-

длог Владе ФНРЈ" треба да СТОЈИ „На предлог Прет-
с е д н и к Владе ФНРЈ", 

Бр 1501 — Из Президијума Народне скупшти-
не ФНРЈ, 30 јула 1947 године. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 26 од 16 јуна 1947 године објављује: 

Уредбу о оснивању Комитета "за средње и ниже 
стручне школе. 

Уредбу о оснивању Комисије за транспорт и 
ремонт; 

Уредбу о трошарини (са Тарифом); 
Правилник за извршење Уредбе о трошарини; 
Правилник с платама адвокатских п р и п р а в н и к ; 
Правилник о образо-вању и пословању првосте-

пених комисија за додељивање шума; 
Правилник с обавезном хигијенском течају; 
Упутства о раду комисија за процену жете еног 

приноса и раду месних односно градских народних 
одбора при одређивању обавезних испорука жита-
рица У нежитородном подручју Народне Републике 
Србије. ^ ^ 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

457. Основна- -уредаба ,о струци пл.анирања — 781' 
458. Основна уредба о грађевинарској струци 783 
459. Уредба о поштаноко-телеграфско-теле-

Ф О Н С К О Ј струци — — 786 
460: Основна уредба о геодетској струци 790 
461. Основна уредба о геолошкој струци 793 
462. Решење о изменама и допунама Тарифе 

за рад ,и радне услове транспортних рад-
ника у поморским лукама, речним при-
стаништима, железиичким станицама, ца-

ринским јавним и приватним складиштима 
,и стовариштима ' 796 

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

ског штампарска? предузећа, Београд 


