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491. 
На основу члана 94 Закона о државним -службе-

лицима, а У вези са чл. 44 та,ч. 24 Устава ФНРЈ, Вла-
да ФНРЈ, на предлог Министра унутрашњих послова 
ФНРЈ, доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 
О КРИМИНАЛИСТИЧКОЈ СТРУЦИ 

1. Појам струке 

Члан 1 
У криминалистичку струку спадају сва звања 

која обухватају послове спречавања вршења кри-

вичних дела, ислеђења и расветљашња извршених 
кр.ивичних дела и проналажење њихових извршилаца, 
као и послове обезбеђења трагова кривичних дела, 
хемиске анализе, вештачења, научног испитивања 
тр.агова и слично. 

2. Звања 

Члан 2 

Звања и основни послови које врше савезни слу-
ж б е н и ^ у звањима криминалистичке струке јесу: 

Ред. З в а њ е 
бр. 

Основни послови звања Стручна, опрема потребна 
за вршење звања 

1. Криминалистичко-тех-
нички лаборант 

Справљање разних р.аствора 
хемикалија и других потре-
ба за хемијску лаборатори-
ју и ф отегла фоки кабинет 
криминалистичке службе и 
сви послови У вези са радом 
у лабораторији.. 

1. Дактилоскопски 
техничар 

1. Кримивалистички фо-
то-техничар 

Обављање св,их послова У 
вези са узимањем отисака 
прстију извршила,ца кривич-
них дела, у вези са утврђи-
вањем идентитета. 

В 
Обављање свих фотогр.аф-
ских послова у вези са кри-
миналистичком службом. 

1. Млађи криминали-
стички референт 

2. Криминалистички 
референт 

3. Виши криминали-
стичкси референт 

Обављање свих оп ер ат ив них 
послова криминалисдачке 
струке под руководством и 
надзором криминалистичког 
референта. 

Самостално обављање свих 
0(ператив!К1их послова крими-
Налистичке службе. 

Надзор и к о о р д и н и р а ^ ра-
да криминалистнчких рефе-
рената И ОбаВЉхХ!^ 
ко ји с обзиром СВГЈ/Ј 
унутрашњу садржину сачи-. 
њ а в а ј у једну одређену ш-и 
више сродних група. 
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Ред. З в а њ е 
бр. 

Основни послови звања Струч,на с,према потребна 
за Бушење звања 

4. Кримвделастични ин-
спектор 

Организована и општи над-
зор рада оперативним ор-
га,на криминалистичке слу-
жбе, као и вођење ислеђе-
ња У случајевима важних и 
замршених кривичних дела. 

1. Млнђи кр н мин ал и-
стичко-технички ре-
ферент 

Д. 
Обављање по упутству свих 
послова у вези са научно-
техничким истраживањем на 
месту извршења дела; обав-
љање свих радњи ради у-
тврђивања идентитета лица 
(жио/Гх и лешева) и непо-
знатих извршилаца кривич-
них дела; контрола дакти-
лоскопских и молодактило-
скопских формула. 

Свршени факултет: пр.авни, 
хемије или технолошке хе-
мије, свршени специјални 
криминалистичш институт 
или виши криминалистичко-
техиички курс и положени 
стручни испит. 

2 Кремни ал истичко-
технички референт 

Самостално о.бављање по-
слова млађег криминалигстич-
ко-1 ехничког референта. 

Потребна пракса и показан 
успех у раду у звању млађег 
криминалистичко ^ техничког 
референта. 

3. Виши криминали-
стичко-технички 
референт 

Старање о методичном вр-
шењу техничких истражива-
ња на месту извршења де' 
ла У циљу утврђиван.а ствара 
ног чињеничног стања и да 
вођења правилних закључака' 
у погледу врсте кривичних 
дела, начина њиховог извр-
шења и личности извршио-
ца; анализа и испитивање 
трагова и предмета нађених 
на месту извршења дела и 
свих других предмета који 
проистичу из кривичног де-
ла. 

Потребна пракса У звању 
криминалистичко - техничког 

референта и показана спо-
собност за обављање технич-
ко-истраживачких послова у 
вези са кривичним делом. 

4 ' Криминалистички са-
ветник 

Организована и руковођење 
радом кппминалистичке слу-
жбе У већим о р г а н и з а ц и о н е 
јединицама и решавање нај-
сложенијих пр.актичних про-
блема из области кримина-
листичке струке,. 

Члан 3 
Министар унутрашњих послов.а ФНРЈ 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 чла-
на 2 ове уредбе. 

Члан 4 

Постављење односно унапре-ђење службени,ка У 
звања из члана 2 ове уредбе врши се према стварној 
способности службеника за обављање послова одређе-
ног звања. 

Школска спрема, курс и испит ш члана 2 (трећа 
колона) ове уредбе, којом се стиче потребна стручна 
спрема, не сматрају Се као услов за стицање одре- ^ 
ђеног звања, него само као критеријум о стручној 
способности службеника. Али, ако се службеник и 
без предвиђене школске спреме односно курса и ис-
пита покаже да је стручно спреман да врши послове 
одређеног звања, може се поставити на то звање. 

Потребна пракса у звању ви-
шег криминалистичко тех-
ничког референта и показа-
на спосо-бност у практичном 
организована ' криминали-
стичке службе или у науч-
ним радовима. 

Службе,ницима, КОЈИ 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 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 за одређена звања. Они ће се исто тако ста-
рати да се остваре сви потребни услови како беи 
службеници добили потребну стручну и школску 
сп,рему за унапређење у више звање. 

У том циљу Министар унутрашњих послова ФНРЈ 
донеће у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове уредбе у сагласности са Комитетом за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
правилник у коме ће се предвидети блгиже одредбе 
0 стручном испиту, као и о организацији, плану и 
трајању курсева потребних за стицање стручне спре-
ме. У том правилнику може се поставити као услов' 
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За стицање одређеног звања стручна и школска спре-
г а наведена у члану 2 (трећа колона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремено ,и одредбе о ,прел,азу службеника из дру-
гих струка у криминалистичку струку. 

Члан 5 
За звање млађег кримкиалистичко-техничког 

рефере,нта и виша Рд њега потребна је ф а к у л т е т е ^ 
спрема, 

Изузетно, службеници са звањем крим.и талистич-
Прог инспектора, који се истичу својим високим науч-
ним и стручним знањем, могу се поставити У звање 
^риминалистичког саветника решењем надлежног, 
члана Владе, претседник^ комитета односно комиси-
је Владе и Генералног секретара Владе ФНРЈ, по 
претходној оцен,и стручне комисије, а у са,гласност.и 
са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 6 , 
Ако се службеник покаже неспособан за обав-

љање послова звања У коме се налази, може бити 
враћен, н,а звање које одговара његовој стручној спо-
собности. 

Обр-азложено решење о томе доноси старешина 
надлежан за постављење. Против овог решења слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закона КУ 
држ,авним службеиицима. 

3. Приправничка служба 

Члан 7 
Лица која први пут ступају у државну службу, 

и то у к р и з н а , ̂ е т и ч к у струку, а немају стручну, 
праксу за обављане послова одређеног звања у овој 
струци, примају се у струку као пр нпр ав лици. 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у примине.^етичку струку, а имају по-
требну спрему и стручну праксу за обављање посло-
ва звања крим;/шалист?нке струке, могу се одмах по-
ставити на одређено звање, с тим да положе пропи-: 
сани стручни исп-ит за то звање односно стручни ис-
пит одговарајућег почетног зазива, уколико је такав 
испит предвиђен, У року који одреди старешина над-
лежан за постављења у решењу о постављењу. Овај 
рок не може бити дужи од године Дана. 

Стар,ешина надлежан за постављење може лица 
из претходног стзва и ослободити од полагања струч-
ног испита ако је њихова стручна спрема доказана 
и одговара звању на које се постављају. 

Члан 8 
У криминалсгстичкој струци приправничка слу-

жба постоји за звање млађег криминалистичког ре-
ферента ,и млађег криминалистичко-техничког рефе-
рента. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

Ближе одредбе о приправничкој служби прописа-
ће се правилником из члана 4 ове уредбе. 

Члан 9 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ може у са-

гласност,и са Пр ете ед ником Ком,итета за зако,нодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ уста-

новљавати ,пр нпр ав пичку службу и 37а друга звања 
из ове струке, или укидати већ установљену при-
ор авничку службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 10 
От,казн,и рок у смислу чл. 43 Закона о државним 

службсницима за службенике криминалгнстичке стру-
ке 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 распо-

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

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 време које се признаје као време ,проведено у 
непрекидној државној служби. 

Члан 11 
Службеници који су се обавезали да проведу уго-

ворено време у држ.авној служби на основу школо-
вања о државном трошку, стипендија и слично, не 
могу за то време отказивати службу. 

50 Хонорарни службеници 

Члан 12 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује, у криминалистичку ст,руку могу се примати 
на рад стручњаци као хонорарни службеници под 
условима и у границама члана, 16 Закона о државн.им 
службеници!,??.. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у ме-
сечно?,: износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по извршеном послу. 
Ак,о се извршење одређених п.ослова не може уна-
пред предвидети у трајању, служба може престати на-
основу обостраног отказа у року од 14 дана уколико 
уговором није друкчије одређено. 

Члан 13 
Ако се за хонорарне службенике узимају стр.ани 

држављани, мора се с њима претходно склопити 
уговор, 

Ако уг.ов,ор,ом није друкчије предвиђено, отказни 
рок за хонорарне службени,ке стране држављане из-
носи јед.ан месец, 

6. Завршне одредбе 

Члан 14 
Влада народне републике на основу и у оквиру 

одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о крими-
налигстичкој струци у државним надлештвима, уста-
новама и предузећима народне републике. 

Члан 15 
Превожење службеника у звања из члана- 2 ове 

уредбе извршиће надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални секре-
тар Владе ФНРЈ у сагласности са П р е т с е д н и к ^ коми-
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тета за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ. 

У изузетним и нарочити случајевима може старе-
шина надлежан за постављење да постави на одре-
ђене положаје службенике не одређујући им звања 
из све уредбе. 

Члан 16 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ у сагла-

сности са Комитетом за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ може укидати и мењати 
већ установљења звања или уводиш нова звања у 
криминалистичкој струци. 

Члан 17 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ као орган за систе-матизацију (чл. 
46 Закона о државним службеницима) извршиће рас-
поред звања из чл. 2 зве уредбе у врсте у см.ислу 
члана 12 Закона о државним службеницима. 

Члан 18 
Овлашћује се Министар унутрашњих послова 

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

Чл.ан 19 
Ова уредба стуш на снагу даном објављиван^ у, 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

г Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Министар унутрашњег послова, 
Александар Ранковић, с, р.. 

492. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

ницима у вези са ' чланом 44 тач. 24 Устава ФНРЈ 
Влада ФНРЈ, на предлог Министра пољопривреде и 
шумарства ФНРЈ. доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 

О ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТРУЦИ 
1, Појам струке 

Члан 1 

5 ветеринарску струку спадају звања која обу-
хватају ове послове: 

а) испитивање, сузбијање тг угушивање зара-
зн,их, паразитних, узгојших и других болести дома-
ћих животиња; 

б) рад на побољшању хигијенских услова код 
животиња, спровођење сточне хигијене и сарадња 
на сточарској производњи; 

в) старање о хигијени животних намирница ани? 
малног порекла; 

г) старање у ветеринарско-санитарном погледа 
о промету стоке и сточних сировина у земљи? и са 
иностранством; 

д) лечење оболеле стоке. 

2. Звања 

Млан 2 

Звања, основни послови и услови за 'стицЖе 
звања у ветеринар ској струци јесу: 

Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања Услови за стицање звања 

1. Ветеринаре ки бол-
ничар 

2. Ветеринарски хаџи-
је кич ар 

3. Ветеринаре^ лабо-
рант 

А, 
Вршење послова око лече-
ња ЈИ неге болесних живо-
тиња, 

Вршење дезинфекције и 
других хигијенских послова 
према упутама и под над-
зором стручњака. 

В,ршење л!аборантских по-
слова у ветеринарским ла-
бораторијама и установама. 

Нижа в е т е р и н а р е ^ или њој 
равна школска спрема или 
свршени курс за ветеринар-
ског болничара. 

Нижа. ветеринаре^ или њој 
равна школска с,према или 
свршени курс з а ветерин ер-
ског хитај еничара. 

Нижа ветеринаре^ или њој 
равна школска спрема или 
свршени курс за ветеринар-
ског ла бор анта'. 

1. Млађи в е т е р и н а р е ^ 
помоћник 

2. Ветеринаре^ по-
моћник 

Б. 
Обављање послова технич-
ке природе под руковод-
ите ом ветеринарског струч-
њака старијег звања. 

Самостално обављање тех^ 
ничких послов,а лакше при-
роде и помагање у свим 
осталим пословима службе-
ника стари,јег звања. 

Средња ветеринар ска или 
њој равна школа и положе-
ни стручни испит за звање 
млађег ветеринарског по-
моћника. 

Претходна пракса и пока-
зали успех у звању млађег, 
ветеринарског помоћника. 
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Ред. З в а њ е ^ хг Фр Основни послови звања Услови за стицање звања 

3. Старији ветеринар-
еки помоћник 

Самостално обављање вете-
ринарско-техничких послова. 

Претходна пракса и, пока-
зани успех у раду у звању 
ветеринерског помоћника. 

1. Ветеринар 
В. 

Обављање послова поједи-
них група ветеринарске 
струке за које је потребна 
факултетска спрема; обав-
љање стручних послова у 
ветеринарским заводима и 
установама. 

Ветеринаре^ - факултетска 
или њо ј равна школска 
спрема и положени стручни 
испит. 

2. Виши ветеринар Вршење послова организа-
ције рада једне ветеринар-
ске ,гране или више грана 
на једном сектору у адми-
нистративно - организацио-
н,им јединицама, мањим ве-
теринарским установама или 
предузећима, вршење над-
зора и давање упутстава 
сарадницима нижих звања; 
стапање о извршењу пла--
нова своје гране или сек-
тора. 

Претходна пракса и показан 
успех у (раду у звању вете-
ринара. 

3. Ветеринаре^ савет-
ник 

Организовани послова у јед-
ној или в,ише грана ветерИ" 
нарства; у аДминистративно-
орг.анизационим јединицама, 
установама и предузећима 
већег значаја вршење над ' 
зора и давање упутстава са-
рад,ницима нижих звања; о-
бављање истграживачких ра-
дова у установама и зано-' 
дима за научна истражи-
вања. 

Претходна пракса и показан 
успех у звању вишег вете-
ринара и повољна оцена ко-
мисије о стручном раду слу-
жбеника. 

4. Виши ветеран арски 
саветник 

Решавање на јон ш пиј их и 
најсложенијих проблема из 
области целокупне делатно-
сти ветеринарства. 

Звање ветеринарског савет-
ник! ' и истицање било у 
пра,ктично,м извршењу ра-
дова струке или у научним 
стручним радовима, 

Члан 3 
Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ 

у споразуму са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ донеће упут-
ство у коме ће се ближе одредите послови за по-
једина звања из чла,на 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 ш члана 2 
(трећа колона) ове уредбе, КОЈОМ се стиче потреб-
на стручна спрема, јесу услов за стицање одређеног 
звања. 

Службеницима, који услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље на-
предовање у струци, старешина надлежан за по-
стављење може одредити, рок у коме су дужни да 
положе предвиђале стручне испите. 

Надлежни члан Владе, претседник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за по-
стављење, дужни су да ге постарају да сви службе-
ници путем курсева и стручних испита стекну по-
требну спрему предвиђену за одређена звања. Они 
ће се исто тако старати да се остваре сви потребни 
услови как,о би службеници добили потребну струч-
ну и школску спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу Министар пољопривреде и шу-
марства р Н Р Ј донеће у року од шест месец,и од 
дана ступања на снагу ове уредбе у сагласности са 
Комитетом за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ правилник у коме ће се пред-
видети ближе одредбе о стручном испиту, као и о 
организацији, плану и трајању курсева потребних 
за стицање стручне спреме. У том правилнику по-
ставиће се као услов за стицање одређеног звања 
стручна и школска спрема наведена у члану 2 (тре-
ћа колона) ове уредбе. 

Правилником из претходног става прописаће се 
истовремен,о и одредбе о прелазу службеника из 
других струка у в е т е р и н а р е ^ струку. 
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Члан. 5 
За звање ветеринара и виша од њега потребна 

је факултетска спрема. 

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 донос,и стареши-
на надлежан за постављење. Против о-во.г решења 
службеник има право жалбе у смислу чл. 18 За,кона 
о државним службеници^ . 

/жи рок од рокова предвиђених у претходним ста-
вовима, али најдуже до шест месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава се 
само време ко.је 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 врем,е о т к а з и в а о службу. 

3. Приправничка служба 

Члан 7 
Лиц,а коЈа први пут ступају у државну службу 

и то у ветеринаре ку струку, а немају стручну прак-
су за обављање послова одређеног звања у овој 
струци, примају се у струку као лриправници. 

Изузетно, лица која први пут ступају у држав-
ну службу и то у ветеринаре^ струку, а имају по-
требну спрему и стручну праксу за обављање 'по-
слова звања ветеринаре^ струке, могу се одмах по-
ставити на одређено звање, с тим да положе про-
писан,и стручн,и испит за то звање односно стручни 
итс пит одговарајућег почетног звања, уколико је 
такав испит предвиђен, у року који одреди старе-
шина надлежан за постављење у решењу о постав-
љењу. Овај рок не може бит дужи од године дана. 

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

Члан 8 
У ветерина-р ској струци приправничка служба 

постоји за звање млађег ветеринарског по,моћника 
и ветеринара. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

Ближе одредбе о пр нпр ав,пичко ј служби пропи-
саће се правилником из члана 4 ове уредбе. 

Члан 9 
Министар пољоприв.реде и шумарства ФНРЈ 

може у са.гласности са Претседником Комитета за 
законодавство и изградњу народне власти! Владе 
ФНРЈ установљавати приправничку службу и за 
друга звања из ове струке, или укидати већ уста-
н о в љ е н припр.авничку службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 10 

Отказни рок у смислу члана 43 Закона о држав-
ним службеницима за службенике в е т е р и н а р е ^ 
струк,е износи: 

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

поређене у трећу ,и четврту врсту, ако имају ма-
ње од пет година службе, може износити један ме-
сец. 

У изузетком случајевима може старешина над-
лежан за постављење са службеником уговорити и 

5. Хонорарни службеници 

Члан 12 

,У изузетним случа,јевима, када потреба- службе 
изискује, у в е т е р и н а р е ^ струку могу се примати на 
рад стручњаци ка,о хонорарни службеници под усло-
вима и у границама члана 16 Закона о државним 
службеницима 

Хонорарни службеници могу бит,и плаћени у ме-
сечном износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по изв.ршеном по-
слу. Ако се извршење одређених послова не може 
унапред предвидети у трајању, служба може пре-
стати на ОСНОВУ обостраног отказа у року од 14 
дана уколико уговором није друкчије одређено. 

Чла,н 13 

Ако се за хонорарне службенике узимају стра-
ни држављани, мора се с њима претходно склопити! 
уговор. 

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

6. Завршне одредбе 

Члан 14 

Влада народне републике на. основу ,И У оквиру 
одредаба ове уредбе донеће своју ур.едбу о ветери-
нлрској струци у држав,ни,м надлештвима. устано-
вама 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 Генер.ални се-
кретар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Комитета за законодавство и изградњу народне 
власте Владе ФНРЈ, 

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

Члан 16 

Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ у, 
сагласности са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ може укидати 
и мењати већ устано^в-ље,на звања или уводит.и нова 
звања у ветеринарској струци. 
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Члан 17 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ као орган за систематизацију 
(чл. 46 Закона о државни службеници^) извршиће 
ЈШшоред з^ања из чл. 2 ове уредбе у врсте у сми-
слу члана 12 Закона о државним службеницима. 

Члан 18 

Овлашћује се Министар пољопривреде гл шумар-
ства ФНРЈ да у споразуму са Комитетом за зако-
нодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
издаје потребна упутства за спровођење ове уредбе. 

Члан 19 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у! ^Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Ју го слави је". 

23 јула 1947 године 
'Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар пољопривреде и шумарства, 
др Васо Чубриловић, с. р. 

493. 

На основу члана 94 Закона о државним службе-
ницима У вези са чл. 44 ст. 24 Устава! ФНРЈ Влада 
ФНРЈ, на предлог Претседник Савезне планске ко-
мисије. доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 

О СТАТИСТИЧКОЈ СТРУЦИ 

1. Псјггд струке 

Члан 1 
Статистичку струку сачињавају звањ,а која обу-

хватају послове у вези' са евиденцијом масовних дру-
штвених појава, а који се састоје: 

1) у постављању статистике методологије; с вр-
шењу социјално-економске анализе на основу п с о -
вања проблема класификације масовних дру п т ; сн гх 

појава, њиховог груписања, табелирања, утврђивања 
средњих вредности, индексних бројева и ^ р е л а ц и о -
них коефицијената; 

2) у организацији статистичких операција на осно-
ву познавања рачуноводствене и оперативне евиден-
ције и правилног постављања организационог плана 
извођења статистичких пописа и текућих извештај-
них служби; 

3) у статистичкој техници, која нарочито обухва-
та: све врсте ручног и машинског сређивања, ма-
шинског рачунања, технике састазл,ања статистичких 
табела, техничког умножавања и графичког прикази-
вања стгтиснкчког материјала. 

2. Зв^ња 

Члан 2 
Звања и основни послови које ЕГ ше савезни слу-

^"бс,.шцг/ у зззњима статистичке струке јесу: 

Ред. З в а њ е О с е т н и послови з ^ а Струч,на спрема потребна 
бр. за вршење звања 

А. 
1. Помоћни статистич- Обављале ститист ич^с-тсх-

ки манипулант ничккх послова магбет обл-
ма: прибирање, проверава,-
ње, пребројавање и табели-
рање статистичког матер.ија-
ла; — техничких послова 
механичког рачунања 
што. су: рачунање на разним 
машинама за рачунање 
(електричним и обичним) 
без обзира з а које се сврхе 
сзо рачунање врши; — тех-
ничких послова умножава-
ња, сортирања и слично. 

2. Статистички мани- Самостално вршење послова 
пулант у механизацији техничке об-

ра.де, графичком приказива-
њу, статистичко-рачунској 
служби и вођење ,послов,а 
прибирања, пр оверавања, 
пребројавања и табелирањ а 
статистичког материјала као 
и других сличних послова. 
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Ред. З в а њ е 
бр. Основни послови звања Стручна спрема .потребна 

за вршење звања 

1, Млађи статистичар 
Б. 

Састављање схема и нацрта 
за прибирање и обраду ста-
тистичких података према 
добивеним упутствима и са-
мостално вођење одређеног 
сектора ,статистичко-тех,нич-
ш х послова, као: графику, 
механичко рачунање, меха-
ничко табелирање у мањим 
организационим јединицама, 

Завршена средња Стручна 
шко-ла или средња, школа еа 
средњим статиетичким кур-
сом и положени средњи 
стручни испит. 
У ово звање могу се поста-
в,ити и статистички манипу-
лант,^ који су завршили 
средњи статистици курс. 

2. Статистичар Састављање организационих 
схема и на,црта статистичких 
радова свих облика за одре-
ђени сектор статистичких 
послова. 

Потребна пракса у звању 
млађег статиетичара "и спо-
собност за вршење звања 
ст,атистичара. 

1. Млађи статустик-
екоиомист 

В. 
Вођење статистичке службе 
одређене соцлјално-економ-
ске гране у методолошком и 
статистичко-техничком по.-
гледу. 

Факултетска спрема и поло-
жени стручни испит. 

2, Статистик-еконрмјист Постављање организацио-
не^ схема и планова стати? 
етичких радова и евиденције 
за више сличних грана дру-

, јштвено-привреднб делатно-
с т и " ' ' 

Потребна пракса и успех у 
раду у звању млађег стати-
стика-економисте. 

3. Виши статиет,ик-
екон омлет 

Постављање организацио-
н,их схема и планова стати-
стичких радова и евиденције 
по свим гранама друштвено-
иривредне делатности и да-
вање основ,них методолош-
ких смерни.ца за егоистич-
ке радове у поједи.ним гра-
нама. 

Потребна пракса и успех у 
.раду у звању статистика-
екон омлете. 

4. Стат,штипни са-
ветник 

Проучавање и обрађивање 
сложенијих проблема из о-
бласти статистичке струке. 

Потребна пракса у звању 
вишег статистика-економи-
сте и показана способност у 
практичном организована 
статистике или у научним 
р.адовима. 

5. Виш,и статистичка 
сав етник 

Студијско проуч,авање и ре-
ш.авање најсложенијих про-
блема из области статистич-
ку струке. 

Потребна пракса у звању 
статистичког саветника и 
свестрано познавање ' стати-
,стичке струке доказано ус-
песима у практичном орга-
низована с т а т и с т и к е слу-
жбе и у научном раду из 
статистичке области. 

Члан 3 
Претседник Савезне планске комисије у споразу-

му са Комитетом за законодавство и изградњу н,а-
родне власти Владе ФНРЈ донеће упутство у коме ће 
се ближе одредити послови за поједина звања из чла-
на 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. 

Школска спрема, курсеви и и,спити из члана 2 
(трећа колона) ове уредбе, којом се стиче потребна 
стручна сп.рема 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 посло--
ве одређеног звања, може се поставити на то звање. 
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Службеницима, који услед недостатка школских 
'квалификације немају довољно услова за даље на-
предовање у струц?^. старешина надлежан за постав-
љење може одредити рок у коме су дужни да поло-
же предвиђене стручне испите. 

Надлежни члан Владе, претседник комитета од-
носно' комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као в остале старешине надлежне за постав-
љење, дужни су д,а се постарају да сви службеници! 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрегу предвиђену за одређена звања. Они ће се 
исто тако старати да се остваре св.и потребни1 услови 
како би службеници добили потребну стручну и школ-
ску спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу, Претседни,к Савезне планске комиси-
је донеће у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове уредбе у са,гласности са Комитетом за за-
конодавство' и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
правилник 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 одређено,г звања стручна и школска спрема 
наведена У члану 2 (трећа колона) ове уредбе. 

Правилни,ком из претходног става прописаће се 
истовремено и одредбе о прелазу службеника из 
других струка у статистичку струку. 

Члан 5 
За звање млађег статистика-еколомисте и виша 

од њега потребна је по правилу факултетека спрема. 
Изузетно, у звање млађи статистик-економист 

могу се поставити и службеници са звањем статисти-
чара који заврше виши статистичка курс, а у звање 

ттатистика-економисте и вишег статистика-економи-
ете и службеници са звањем стат,истичара, који имају 
потпуну средњу или ср,едњу стручну школу и који су 
путем виших статистичких курсева и праксе стекли 
виша стручна знања потребна за вођење више слич-
них грана друштвено-привредних статистАка. 

Исто тако, службеници без факултетске спреме 
који се истичу својим високим научним и стручним 
знањем могу се поставити у звање статнстичког са-
ветника и вишег статистичког саветника решењем 
надлежног члана Владе, ,пр ете етника; комитета одно-
сно комисије Владе и Генералног секретара Владе 
ФНРЈ, по претходној оцени стручне комисије, а У 
сагласности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 6 
Ако се службеник помаже неспособан за обавља-

ње послова звања у коме се налази, може бити вра-
ћен на звање које одговара његовој стручној способ-
ности. 

Образложено решење о томе доноси старешина 
на,длежан за постављење. Против овог решена слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закона о 
државним службелицима. 

3. Приоравнична служба 

Члан 7 
Лица која први пут ступају у државну службу и 

то у статистичку струку, з немају стручну п,раксу за 
обављање послова одређеног звања у овој струци, 
примају се У струку као п р и п р а в и т и . 

Изузетно, лица која први пут ступају у државну 
службу и то у статистичку струку, а имају потребну 
спрему ,и стручу праксу за обављање послова звања 
статистике струке, могу се одм,ах поставити на одре-
ђено звање, с ти,м да положе прописани стручни испит 

за то звање односно стручни испит одговарајуће,г по-
четно,г звања, уколико је такав испит предвиђен, у 
року који одреди старешина надлежан за поставље-
ње у решењу ,0 постављењу. Овај рок не може би^и 
дужи о,д године дана. 

Стар,еши,на надлежан за постављење може лица 
из претходног става и ослободити од полагања струч-
ног испита, ако је њихова стручна спрема доказана 
и одговара звању на које се постављају. 

Члан 8 
У статистичкој стр)'ци -приправничка служба по-

стоји ,за звање млађег стати,стичара и млађег стати-
стика-економисте. 

Прибравничка служба за звања из претходног 
става траје две године. 

Ближе одредбе о приправничкој служби прописа-
ће се правилником иг члана 4 ове уредбе. 

Члан 9 
Претседник Савезне планске комисије може у са-

гласности еа Претседником Комитета за законодав-
ство и ,изградњу народне власти Владе ФНРЈ уста-
новљавати приправничку службу и за друга звања 
из ове струке, или укидати већ установљену приор зе-
мичку службу. 

4. Откази рокови 

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

службеницима за службенике статистичке струке ИЗ-
НОСИ". 

до 10 годи-на 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-

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

У изузетним случ,ајевима може старешина надле-
жан 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 време које се признаје као време проведено у 
не пр екипној државној служби. 

Члан И 
Ј 

Службеници који су се оба,везали да проведу уго-
ворено време у државној служби на основу школо-
вања о ,државном трошку, стипендија и слично, не 
могу за то време отказивани' службу. 

5. Хонорарни службеници 

Члан 12 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

,изискује, у статистичку ,струку могу се примати н а 

рад стручњаци као хонорарни службеници под усло-
вима и у границама чл. 16 Закона о државним слу--
жбеницима 

Хонорарни службеници могу бити плаћени У ме-
сечном износу атли паушално. 

Хонора,рна 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 није друкчије одређено. 



Страна 866 — Бро.ј 67 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Уторак, 12 август 1947, 

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 
и-.а„,2 с р о д н е републике на основу и у оквиру, 

одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о стати-
стичкој струци у државним надлештвима, установама 
,и предузећима народне републике. 

Члзн 15 
Превођење службеника у звања из чла,на 2 ове 

уредбе изврши!-е надлежни члан Владе, претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални секре-
тар Владе ФНРЈ у сагласности са Претседшком Ко-
митета за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ. 

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

494. 

На основу члана 94 Закона о државним службе-
ницима у вези са чланом 44 тач. 24 Устава ФНРЈ, на 
предлог Претседник Комитета за културу ,и уметност 
Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 
О БИБЛИОТЕКАРСКО-АРХИВИСТИЧКОЈ СТРУЦИ 

1. Појем струке 

Члан 1 

Библиотекарско-архивистичку струку сачињавају 
звања која обухватају делатности планског одабира-
ње, прикупљања, чувања, разврставање, обележаван^ 
(сигнирани), пописивања и издавања књига, рукопи-
са, графике и остале грађе коју прикупљају библио-
теке и државне архиве, као и васпитни рад са чи-
таоцима, 

20 Зггизј: 

Члан 2 

Звања и основни послова које врше савезни слу-
жбеници у звањима библкотекарско - архивистичке 
струке јесу: 

Члан 16 
Претседник Савезне планске комисије у сагласно-

сти са Комитетом за законодавство и ,изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ може укидати и мењати 
већ установљена звања или уводите? нова звања У 
,статистичкој струци. 

Члан 17 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ као орган за систематисацију 
(чл. 46 Закона о државним службекиЈцима) изврши,ће 
распоред звања из чл. 2 ове уредбе у врсте у смислу 
члана 12 Закона о државним службеници^ . 

Члан 18 
Овлашћује се Претседник Савезне планске коми-

сије да у споразуму са Комитето-м за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ издаје по-
требна упутства за спровођење сие уредбе. 

Члан 19 
Ова уредба ступа на снагу даном објављсгвања у 

„Службеном листу Федер атини е Народне Републике 
Југо славије". 

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. 

Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања 

А. 
Ј, Млађи библиотека? Сарадња са библиотекаром 

у његовим пословима и. У3 

његову помоћ, или само-
стал,но вршење следећих по-
слова: пријем принова; це-' 
локупки -круг послова око 
обрађивања прешева; врш,е-: 

свих промена у мрежи! 
каталошког механизма би-
блиотеке (промена сигнату-
ре, расходозање несталих! 
или усту.пљених књига и 
сл.), обављање СЕС-ГХ послова 
око промета библиотечш-х 
књига; израђивање стати-
стичке документације набав-
ки и преплета; вршење ре-
визије м? га-де?-13, каталога 
СБ-ИХ врста и других слич-
них послова. 

2. Библиотекар У научној библиотеци: обав-
љ а л е свих научних ,и руко-
(водених послова бчблиоТе-
карске струке и спровође-
ње организације библиоте-
ке и рада на унапређењу 
библиотекарске струке. 
У библиотеци за ,народ ил-и 
у стручној библиотеци: обав-
љање сви-х руководећих по-
слова библиотекар-ске стру-
ке и спровођење организа-
ције библиотеке односно у 
библиотеци за народ сирово-
вођење рада на народном 
иросвећивању. 
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Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања 

3. Виши библиотека? Самостално вођење струч-
них и орга.низационих по-
слова. 

1. Млађи архивист 

2. Архивист 

3. Виши1 архивист 

Техничка обрада и сређива-
ње архивског материјала. 

руковођење са једном од 
кустодија, обрада архивског 
материјала и припремање за 
штампу, као и старање о 
картотеку архивског матери-
јала. 

Обрада архивског материја-
ла и научних дела, старање 
о систематском ескартирању 
архивске грађе. 

Члан 3 
Претседник Комитета за културу и уметност 

Владе ФНРЈ у споразуму сз Комитетом за законо-
давство и, изградњу народне власти Владе ФНРЈ до-
неће 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 уре,дбе врши се према ствар-
ној способности службеника за обављање послова 
одређеног звања. 

Службеницима, који услед недостатка школских 
квалификације немају довољно' услова за даље на-
предовање у струци, старешина надлежан за; постав-
љење може одредити рок у коме еу дужни да поло-
же стручне испите. 

Надлежни члан Владе, претседник комитета од-
носн,о' комисије и Генерални секретар Владе ФНРЈ, 
као и остале старешине надлежне за постављење, 
дужни: су да се постарају да сви службеници путем 
курсева и стручних испита стекну потребну спрему 
за вршење одређених звања. Они ће се исто тако 
старати ,да се остваре сви потребни услови како би 
службеници добили потребну стручну и, школску 
спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу, л Комитет за културу и уметност 
Владе ФНРЈ донеће у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове уредбе у сагласности са Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне вла-
с т Владе ФНРЈ правил.ник у коме ће се предвиде-
ти ближе одредбе о стручном испиту, као и о ор; 
ганизадији, плану и трајању курсева потребних за 
стицање стручне спреме. У том правилнику може се 
поставити као услов за стицање звања одређена 
стручна и школска спрема. 

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

Члан 5 
Ако се службеник покаже неспособан за обав-

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

Образдожено решење о томе доноси старешина 
надлежан за поста,вљење. Против овог решења слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закона о 
државним- службеницима. 

3. Приправничка служба 

Члан 6 
Лица која први пут с и п а ј у у државну службу 

и то у библиотекарско-архивистичку струку, а не-
мају стручну праксу за обављање послова одређе-
ног звања у свој струци, примају се у струку као 
приправници. 

Изузетно, лица којч пови пут ступају у државну 
службу и то у библиогекарско-архивистичку струку, 
а имају потребну спрему и стручну праксу за обав-
љање послова звања библиотекарско-архивистичке 
струке, могу се одмах поставити на одређено звање, 
с тим да положе прописани стручни испит за то зва-
ње односно стручн,и испит одговарајућег почетног 
звања, уколико је такав испит предвиђен, у року 
који одреди старешина надлежа.н за постављење у' 
решењу о постављењу. Овај рок не може бити дужи 
од године дана. 

Старешина надлежан з̂ а ,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. 

Чл,ан 7 
У библиотекарско-архивистичкој струци при-

правничка служба постоји за звање млађег библио-
текара, библиотекара и млађег архивисту. 

Приправничка служба за звања из претходног 
става трзаје две године. 

Ближе одредбе с прилравничкој служби пропи-
саће се правилником из члана 4 ове уредбе, 

4. Отказни рокови 

Члан 8 
Отказ,ни рок у смислу чл. 43 Закона о државним 

службеници,ма за службенике библиотекар,ско-архи-
вистичке струке изн гси: 

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-

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

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

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

Члал 9 
Службеници који су се обавезали да проведу 

уговорено време у државној служби на основу шко-^ 
ловања о државном трошку, стипендија и слично, 
не моту за тр време одазивати службу, 

5. Хонорарни службеници 

Члан 10 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује, у библиогекарско - архивистичку струку 
могу се примити на рад стручњаци као хонорарни 
службеници под условима и у границама чл. 16 За-
кона о државним службеницима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у ме-
сечном износу вили паушал 10. 

Хонорарна служба .престаје по извршеном по-
слу. Ако се извршење одређених послова не може 
унапред предвидети У трајању, служба може пре-
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;тати на основу обостраног отказа у року од 14 
п,ана, уколико уговором није друкчије одређено. 

Млад 11 
Ако се за хонорарне службенике узимају страни 

држављани, мора се с њима претходно склопити 
уговор. 

Ако уговором ниЈе друкчије предвиђено, отка-
зн,и рок за хонорарне службенике стране држављане 
износи један месец, 

6. Завршне одредбе 

Члан 12 
Влада народне (републике на основу ,и у окЕиру 

одредаба ове уредбе донеће своју уредбу о библио-
текарско-архивиетичкоЈ струци у државним надле-
штвима, установама и предузећима народне репу-
блике. 

. Члан 13 
Превођење службеника у звања ГАЗ члана 2 ове 

уредбе извршиће надлежни члан Владе, .претседник 
комитета односно комисије Владе и Генерални 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 зва-
ња из ове уредбе. 

Члан 14 
Претседник Комитета за културу и уметност Вла-

де ФНРЈ у сагласности са Комитетом за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ може 
укидати (И мењати већ уста-ловљена звања, или уво-
дити нов,а звања у библиотекарско-архивистичкој 
струци. 

495. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

ницима а у вези са чланом 44 тач. 24 Устава ФНРЈ 
Влада ФНРЈ, на предлог П р е т с е д н и к Комитета за 
културу и уметност Владе ФНРЈ, доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ, 

О МУЗЕЈСКО-КОНЗЕРВАТОРСКОЈ СТРУЦИ 

1. Појам струке 

Члан 1 
Музејско-конзерваторску струку сачињавају зва-

ња која обухватају делатности сабирања, чувања, 
проучавања, ц м а к а њ а , заштите и популарисања 
природних предмета, споменика и објеката н е с р п -
ског, културног и уметничког значаја. 

2, Звања 

Члан 2 

Звања, и основни послови! које врше савезни 
службеници у звањима музејско-конзерваторске стру-
ке јесу: 

Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања 

1. Лаборант 
А. 

Обављање лабораторијских 
и техничких послова у му-
зејским лабораторијумима. 

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 о,ве уредбе у врсте у сми-
слу члана 12 Закона о државним службеници^ . 

Члан 10 
Овлашћује се Претседник Комитета за културу 

и уметност Владе ФНРЈ да у споразуму са Комите-
том за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ издаје потребна упутства за спрово-
ђење ове уредбе. 

Члан 17 
Ова уредба ступа на снагу даном објавлзивања 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југо славије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Претседник 
Комитета, за културу и уметност, 

Владислав Рибникар, с. р. 

1. Препаратор 

1. Рестауратор 

2. Виши рестауратор 

Вршење техничких послова 
препарирања музејских об-
јеката. 

В. 
Вршење техничких посло-
ва рестаурирања музејских 
објеката. 

Вршење научних послова ре-
стаурирања. 

' Г. 
1. Асистент-кошерватобз Учествовање у свим струч-

ним пословима одељења за-
вода за заштиту културно-
историских и .природних об" 
гката . 

2. Конзерватор 

3. Виши конзерватор 

Вршење свих научних и 
стручних послова једног о-
дељења У заводима за за-
штиту културно - историских 
и природних објеката. 

Руковођење целокупним на-
учним радом завода за за-
штиту културно - историских 
и природних објеката. 
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Ред. 
бр. 

З в а њ е Основни послови звања 

1. Асистент музеја 
галерије 

или 

2. Кустос музеја или 
галерије 

Д. 
Учествовање у свим струч-
ним пословима једног оде-
љења музеја или галерије. 

Вршење свих научних и 
стручних послова једног о-
дељења музеја или галерије. 

Члан 6 

Ако се службеник покаже неспособан за обав-
љање послова звања у коме се налази, може бини! 
враћен на звање које одговара ње-говој стручној 
способности. 

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

3. Приправничка служба 

3. Музеолог Руковођење целокупним на-
учним радом музеја или га-
лерије, 

Члан 3 
Претседник Комитета за културу и уметност Вла-

де ФНРЈ у споразуму са Комитетом за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ до-
неће упутство у коме ће се ближе одредити послови 
за поједина зва-ња из члана 2 ове уредбе. 

Члан 4 

Постављење односно унапређење службеника у 
звања и,з члана 2 ове уредбе врши се према стварној 
способности службеника за обављање послова одре-
ђеног звања. 

Службеницима, који услед недостатка школских 
квалификација немају довољно услова за даље на-
предовања у струци, старешина надлежа.н за по-
стављење може одредити рок у коме су дужни да 
положе стручне испите. 

Надлежни Владе, пре.тседник комитета од-
носно комисије Владе и Генерални секретар Владе 
ФНРЈ, као и остале старешине надлежне за постав-
љење дужни су ЈХЗ се постарају да сви службеници 
путем курсева и стручних испита стекну потребну 
спрему за вршење одређених звања. Они ће се исто 
тако старати да се остваре сви потребни услови1 како 
би службеници добили погребну стручну и школску 
спрему за унапређење у више звање. 

У том циљу, Комитет за културу и уметност 
Владе ФНРЈ донеће у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове уредбе у сагласност,и са Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ правилник у коме ће се предвидети 
ближе одредбе о стручном испиту, као и о организа-
цији, плану и трајању курсева потребних за стица-
ње стручне спрема У том правилнику може се по-
ставити као услов за стицање звања одређена струч-
на и школска спрема, 

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

Члан. 5 

За звање вишег рестауратора, као и за звања 
асистента конзерватора и асистента музеја или гале-
рија и виша од њих потребан је свршени стручни 
факултет или њему равна висока школа. 

Изузетно, службеници са звањем рестауратора 
који се истичу својем високим научним и стручним 
знањем могу се поставити у звање вишег рестаура-
тора, по претходној оцени стручне комисије, а у са-
гласности са претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 7 
Лица која први пут ступају у државну службу 

и то у музејско-конзерваторску струку, а немају 
стручну праксу за обављање послова одређеног зва-
ња у овој струци, примају се У струку као приправ-
ници. 

Изузетно, лица која први -пут ступају у државну 
службу и то у музејско-конзерваторску струку, а 
имају потребну спрему и стручну праксу за обавља-
ње послова звања музејско-конзерваторске струке, 
могу се одмах поставити на одређено звање, с тим 
да положе прописани стручни испит за то звање од-
носно стручни испит одговарајућег почетног звања, 
уколико је такав испит предвиђен, у року који од-
ред,и старешина надлежан за постављење у решењу 
о постављењу. Овај рок не може бити дужи од го-
дине дала. 

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 8 
У музејско-конзервагорској струци приправнич-

ка служба постоји за звање р е с т а у р и р а , вишег ре-
стауратора-, асистента-конзерватора и асистента му:" 
зеја или галерије. 

Приправличка слу,жба за звања из претходног 
става т^аје две године. 

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

Члан 9 
Претседник Комитета за културу и ухметност 

Владе ФНРЈ може у сагласности, са Претседииком 
Комитета за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ установљавати приправничку слу-
жбу и за друга звања из ове струке, или укидати 
већ установљену приправничку службу. 

4. Отказни рокови 

Члан 10 
С п а з м и рок у смислу чл. 43 Закона о држав-

ним службеницима за службенике музејско-конзер-
ватсрске струке износи: 

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

поређена у трећу и четврту врсту, ако имају мање 
од пет I едина службе, може износити један ме сц. 

У изузетним случајевима мол.е старешина над 
лежан за постављење са службеником уговорити и 
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'дужи рок од р л м в а предвиђених у преходним ета-̂  
вовимз, .али најдуже до шест месеци. 

У, године службе за отказни рок урачунава се 
фзмо време које. се гризнаје као' вр гате проведено у 
непрекидној држава с ј служби. 

Члан 11 
Службеници К О Ј И су се обавезали да проведу 

уговорено време у државној служби на основу шко-
ловања о државном - трошку, стипендија еи слично, 
не М Ј Г У за то време у к а з и в а т и службу. 

Хонорарни службеници 

Члан 12 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује, у музејско-кокзерваторску струку могу се! 
примати на рад стручњаци као хонорарни службе-
ници под условима и границама чл. 16 Закона о др-
жавним службевицима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у 
месечном износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по изврше, ЈОМ по-
слу. Ако се извршење одређених послова не може 
унапред 'Предвидети у трајању, служба може пре-
стати на основу обостраног от,каза у року од 14 
дана уколико 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, отка-
зни рок за хонорарне службенике стране држављане 
износи један месец. 

6. Завршне одредбе 

Члан 14 
Влада народне републике на основу ,и у оквиру 

одредаба ове уредбе донеће егоју уредбу о музеј-
ско-конзерваторској струци у дрл^внкл нгдл.епови-
ма, 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 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 зва-
ња из ове уредбе; 

Члан. 16 
Претседник Комитета за културу гл уметност 

Владе ФНРЈ у сагласности са Комитетом за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ мо-
же укидати и мењати већ установљена звања или 
уводити! нова! звања у му,зејско-конзсрвпторскоЈ 
струци. 

Члан 17 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

в,ласти Владе ФНРЈ као орган, за систематизацију 
(чл. 46 Закона о државним службеницима) извршиће 

распоред звања из чл. 2 ове уредбе у врсте У смЦ-: 
слу члана 12 Закона р државним службеници^!. 

Члан 18 
Овлашћује се Претседник Комитета за културу 

II уметност Владе ФНРЈ да у споразуму са Коми-? 
тетом за законодавство и изградњу народне власту 
Владе ФНРЈ издаје потребна упутства за спровођен 
ње ове уредбе. 

Члан. 19 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике1 

'Југославије". 

23 јула 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и (Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Претседник 
Комитета за културу и уметност, 

Владислав Рибникар, с. р. 

'Министарство рада ФНРЈ, по извршеном срав-
њ е н ^ са изворним текстом, установило је да се У. 
тексту Упутства за примену члана 2, 3 и 4 Уредбе о 
регулисању плата и додатака шефера, кондуктера 
и ш о ф е р с к а помоћника, објавл^еном у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр, 63 од 29 јула 1947 године, поткрала 
ниже наведена грешка и даје следећу 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ ЧЛ. 2, 3 И 4 УРЕДБЕ О. 
РЕГУЛИСАЊУ ПЛАТА И ДОДАТАКА М О с ^ Р А Р 

КОНДУКТЕРА И ШОФЕРСКИХ ПОМОЋНИКА 

У тексту наслова став 1 ред 11 уместо: ,,у износу 
од 25%" треба да стоји: ,,у износу до 25%". 

Бр, 10058. — Из Министарства рада, 1 августа 
1947 године. 

Изванредна комисија з а ауто-саобраћај, по из-
вршеном слављењу са 'изворним текстом, установила 
је да се у Нормама највеће дозвољене потрошње 
погонско,г матер,ијала, додатку бр. 52 „Службеног, 
листа ФНРЈ", поткрала штампарска грешка и да је 
следећу 

И С П Р А В К У 
На стр, 2 у таблици највеће дозвољене потро-

шње ,Д-нутнички аутомобили" у одељку за лака 
путничка кола, у реду за снагу мотора 21—25 у ко-
лони за бензин, означена је специфична потрошња 
„0,205" а треба „0,295". 

Бр. 3995. — Из Изванредне комисије за ауто-сао-
браћа ј, 30 јула 1947 године. 
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о д л и к о в а н а 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

нд основу члана 2 става 2 Закона о орденима 
и медаљ,ама одобрава Наредбу Штаба VI југосло-
венсхе армије бр. 730 од 7 октобра 1946 године 

којом се за показану храброст у току народно-
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Скендер Боже Славо; 
капетани: Гавриловић Душана Рајко и Лопичић 

Мила Стево; 
поручници: Василић Максима Тимотије и Шешун 

Симе Драго; 
похпоручнкци: Бубало Стеве Ристо, Хабул Ђака 

Незир, Папић Пере Михаило и Томић Милана Мирко; 
заставници: Цвијетић Боже Мгрко и ба јковић 

Шерифа Идриз; 
поручник Бокић Милана Слободан; 
заставник Влаховић Новака Мирко; 
мл. водник Дробњаковић Миленка Ристивоје; 
водници: Лукић Милоша Александар и Тубин 

Симе Гавро; 
мл. водници: Јанчић Душана Ми-рослав и Вујано-

вић Мила Бранко; 
борци: Бешић Хусе Репо, Јеличић Луке Лука', 

Обрадовић Луке Ђуро и Шкорић Мила Мићо. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
заставници: Цветичанин Милана Драгомир, Коње-

Животе Милун и Тодић Мирка Милан; 
Сушић Милоша Милан; 
водник Окић Сулејмана Але; 
мл. водник Манојловић Станка Станимир; 
борци: Бабић Јована Остоја, Милеуснић Тодора 

Никола, Станић Стојана Тихомир и Шева Јована 
Рајко. 

) Бр. 7 
3 јануара 1947 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с . Р-

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федерегивне Народне 

Републике Југослвије 

на предлог Претеедника Владе ФНРЈ -

р е ш и о ' је 
да се за показану храброст и нарочите заслуге 

за нар,од стечене у току кародноослободилачке борбе 
одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајор Дробњак С. Никола; 
капетани: Блануша Р. Томо и Боснић Л. Душан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
заставник Јовановић Б. Миле; 
борац Јовановић М. Светомир. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД П1 РЕДА: 
поручник Маровић М. Милан; 

" заставници: Бјеговић С. Бранко, Лужајић Р. Ни-
кола, Јовановић Б. Миле, Ку чековић С. Мирко ^ 
(Мијошек Ф. Драгутин; 

ст водници: Чулум П, Дане. Мандић Г. Бранка, 
Превителијз, А, Бенидито, Шкорић Ђ. Милан и Штр-
бац М. Славко; 

водници: Облак Ј, Јожеф и Тривуновић С. Пе-
тар; 

десетар Радовић Ђ. Марко; ј 
борци; Брадић Ђ, Стјепан, Бралив П. Маркс?, 

Фоновић М. Бруно, Грегорић Д, Милан, Крањац Н. 
Стево, Сабо Ђ. Иван и Дожић В. ИлијЧ 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

ст. водни,ци: Јуричан И. Фрањо и Шиљковић М. 
Иван; 

водник Јовановић С, Милан,; 
мл, водник Жагар П. Фрањо; 
борци: Беклић X. Мухарем, Додош С. Никола, 

Ј а к ш и ћ М. Тодор, Куртић М. Хасан, Радић М. То-
дор и Томашевић С. Милан. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водник Човић Д, Душан; 
водник Палешко А. Иван; 
мл. водник Удовичић С. Радослав; 
борци: Бенцек М. Милан, Бољак С, Сретко, Чу-

дица П, Станко, Лескур И. Никола, 'Марковић Ј. 
Милорад и Риззић А. Шабан. 

Бр. 638 
30 новембра 1946 године 

Београд 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Фгдерзтивпе Народне 

Републике Југославије 
Нд основу члана 2 става 2 Закона о орденима 

и медаљама одобрава Наредбу Штаба VI југосло-
в е н ^ армије бр. 729 од 7 октобра 1946 године 

којом се за показану храброст у току народно-
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
борац Шипка Јефте Душан; 
ст. водници: Муњиза П а т к е Иван и Полић Ђуре 

Мићо; 
борац Ђековић Нове Мирко; 
вод. оф иц. Стјеповић Саве Светозар; 
ет. водник Двизац Миле Млађен; 
заставник Остојић Шиме Миле; 
чет. старешина Микаћ Тодора Урош; 
десетара. Бојић Мих,аила Митар, . Јовић Пере 

Обрад, Перишић Васе Милован, Р:шић Панте Ми-
ленко, Зењилагић Шаћира Галиб, Зељковић Илије 
Здравко и Бабић Мирка Перо; 

борци: Цветиновић Ђорђа Драго, Кадријевић 
Б а ј р а к Ибиш, Карлаш Саве Ђурађ, Матић Обрада 
Стјепан, Миловановић Марка Петар, Митровић Ђуре 
Васкрсија, Пузић Мухарема Хајрудин и Шелемба Фе-
одора Михајло; 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
шеф радио станице Телаловић Заима Ариф; 
мл. водници: Балић Хасана Мујо, Ловрић Анте 

Анђелко и Премужак Драгутина Вилим; 
десетара Крижић Илије Марко и Карић Суље 

Бего; 
борци: Артуковић Османа С.мајо, Бркић Адила 

Ћамил, Даниловић Јована Душан, 'Де тић Аге Ејуб, 
Јашаревић Хамида Атиф, Карикић Салиха Џафер, 
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Колић Ахма Мухарем, Козић Теодора Влајко, Кра-
ш к а Валента Мијо, Крантић Јусуфа Мехмед, Мађар 
Петра Мартин, Мамић Мумина Хасан, Мартић Миха-
ила Јово, Салкић Суље Хусо, Савић Ђурђа Драгу-
тин, Жиц Андрије Младен и Ћорак Мустафе Шериф, 

ст. водник Перовић Николе Живко; 
борци: Ахметашевић Мухамеда Авдо и Хајдаре-

вић А,лије Бећир; 
десетар Ну кић Адама Бебо; 
борац Петковић Спасоја Милорад. 

Б,р. 8 
З Ј анкара 1947 године 

Београд 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југослвије 
ил основу члана 2 става 2 Закона о орденима 

и медаљама одобрава Наредбу Штаба VI југосло-
в е н ^ армије бр. 728 од 7 октобра 1946 године 

којом се за показану храброст у току народно-
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Кецман Јове Душан; 
заставници: Бјелић Саве Велимир, Јапунџић Ђу-

ре Милан, Цигановић Лазе Милан, Русмир Миле 
Мирко и Малешевић Милан-а Драго; 

интендант Латиновић Ђуре Јово; 
ст. водници: Пеиновић Боже Никола и Шкорић 

Милана, Велимир; 
борац Павловић Тодора Бранко; 
потпоручник Мутић Аврама Сретен; 
шеф ауто-техн. отсека Ђорђевић Николе Хра-

нислав; 
вод. официр Гарчевић Васа Радосав; 
зам. интенд. д и в и з и ј а Мијатовић Сима Вид; 
водник Танковић Антона Карло; 
мл. водн.ици: Николић Богдана Станоје и Танко-

сић Николе Стево; 
борци: Павковић Радована Драго, Вујановић 

Миће Васо и Микић Савин Неђељко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
борац Роквић Плин Милан; 
заставници' Томашевић Милована Чедо и Војво-

дић Јована Стеван; 
вод. официри: Паласан Недељка Ђоле и Пави-

ћевић Мира Велимир; 
шеф мензе Гудураш Ђорђа Рајко; 
шеф везе Јежина Игњаца Добросав; 
ауто-техн. официр Радошевић Риста Миливоје; 
нит. идхране Влаовић Стевана, Светозар; 
мл. водници: Бавчић Бећира Ибро и Милутино-

вић Риста Станиша; 
десетар Захировић Бег а Смајо; 
борци: Богојевић Јова Јоле, Калезић Милована 

Миладин,, Ковачевић Станка Бранко-, Марјановић 
Луке Филип, Мијановић Јована Тодор и Спасојевић 
Мике Проко. 

Бр. 9 
3 јануара 1947 године 

Београд 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ (ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У, броју 32 од 22 јула 1947 године објављује: 

Уредбу о поре ЈУ НД доходак; 
Уредбу о оснивању Главне дире,кције народних 

магазина Министарства трговине и снабдевања; 
Уредбу о оснивању и организацији Главне 

управе вода при Мини-старству пољопривреде; 
Уредбу о аморгивационим фондовима занатских 

предузећа; 

Уредбу о оснивању Управе хидрометеоролошке 
службе при Влади Народне Републике Србије; 

Уредбу о осниваху Комисије за фискултуру при 
Влади Народне Републике Србије; 

Наредбу Владе Народне Републике Србије о на-
с т а њ и в а о иа подручју Београда!. 

У броју од 26 јула 1947 године објављује: 
Упутство за примену чл. 10 Закона о обавезној 

оправци оште^езшкЈ, рашчишћавању порушених и 
довршењу започетих станбених з-града на терито-
рији Народне Републике Србије; 

Наредбу о склапању уговојра предвиђених Уред-
бом о планској расподели индустриске робе; 

Решење Мини,стра финансија Народне Републи-
ке Србије о аадортизационим стопама за поједине 
струке занатске производње; 

Наредбу Министра трговине и снабдевања На-
родне републике Србије о регулисању мељаве жи-
тарица на територији" Народне Републике Србије. 

У броју 34 од 30 јула 1947 године објављује: 
Решење о оснивању Завода за заштиту и науч-

но проучавање споменика културе Народне Репу-
блике Србије; 

Наредбу Министра трговине и снабдевања о 
пласирању државних угоститељскик предузећа на 
територији Народне Републике Србије; 

Наредбу Министра индустрије о начину прику-
пљања животињских длака на територији Народне 
Републике Србије. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

491. Основна уредба о криминалистичкој 
струци — 867 

492. Основна уредба о ветеринарској струци 860 
493. Основна уредба о статистичкој струци — 863 
404. Основна уредба о библиотекајрско-архи-

ви^тичкој струци — — — '— 866 
495. Основна уредба о музејско-конзерватор-

ској струци — — — 868 
Исправка Упутства за .примену чл. 2, 3 и 4 

Уредбе о регулисању плата и додатака 
шофера, кондуктера и шоферских по-
моћника — — — 870 

Исправка Норми највеће дозвољене потрошње 
погонског материјала 870 

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

ског штампарског предузећа, Београд 


