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400. 
На основу члана 

ФНРЈ, доноси 
став 2 Устава ФНРЈ, Влада 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРДИ СПОРАЗУМА О ВАЗДУШНОМ САО-
БРАЋАЈУ ИЗМЕЂУ ФЕЛЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕ-
ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ПОЉСкЕ 

1.— Одобрава се Споразум о ваздушном саобра-
ћају између Федер ативне Народне Републике Југо-
слви је и Републике Пољске који глаш: 

„Члан 1 
Стр ане - Уговориле дају Једина другој прада! 'по-

танко описана у прилогу овог .споразума,, а у циљу 
успостављања и експлоа диониса лк! ЈИ ја ваздушног 
•саобраћаја побро јана у том прилогу. 

Саобраћај иа побројаним линијама може бити 
^отворен одјаве ш и сашије, по избору Стране Уго-
ворнице ко јо ј су праша додељена. 

Члан 2 
1) Саобраћај на свакој од у .прилогу побројаних 

•авионских линија може бити отворен када једно 
Страш Уговорница, којој су додељена у прилогу по-
бројана прана* одреди предузеће ваздушног саобра-
ћала за обављале саобраћаја на (наведеним линијама, 
•а друга Страна Уговорница призна та права и изда 
,том предузећу одговарајуће дозволе за његош де-
ловање. Ов|а друга Страна Уговорница обавезна је 
издан* ту дозволу без оду,повлачења, имајући увиду 
услове из члана & овог споразума. 

2) Надлежна власт цивилног ваздухошовства 
сшке Стране Ушвореице може пренети право екс-
плоатации појединих линиј|а са »првобитно одређеног 
на неко друго предузеће. Пренос вкоплоатације мл-
мије т друго предузеће биће предметом посебног 
'договора између надлежних власти цивилног возду-
хопловство Страна Уговорница и односних преду-
зећа. 

3) Надлежна власт цивилног воздухоплов ств а 
Страва Уговорница, која издаје дозволу екапло.ота*-
адије линије има право затражити* да предузеће вазду-
шног сао брзаца коме треба да изда споменуту 
^дозволу, докаже моту ћност испуњавања услова КОЈИ 
су потребни за издавање те дозволе према важећим 
прописима « законима те Стреле Уговорнице. 

Члан 3 
1) Тарифе, мојима ' М а Страна Уговориица^о-же 

теретити одређено предузеће за ^ здушни сашршјћај 

друге Стране Уговорнице за употребу аеродрома, 
других уређаја и услуга, не могу бити начне него 
што плаћају за употребу аеродрому и уређала њи-
хови властити авиони који Ерше међународа? сао-
браћј. 

2) Сав погонски материјал и мј бек® о увеземо на 
територију једне Стране Уговорнице по .предузећу 
назначеном од друге Стране Уговорнице, & намењено 
искључиво за употребу авиона тога предузећа, ужи-
ваће приликом одређивања ширину контролних тако* 
и других домаћих пореза, а одређених по Страни 
Уговорницу на чије је земљиште увезено: 

а) У Републици Пољској исте повластице као 
предузеће тампов л а т ћ е ни је стране земље: 

б) У Федер&тивној- НАРОДНОЈ Републици Југосла-
ЕГГЈИ исте (повластите које има домене предузеће 
(које врши међународни ваздушни саобраћај. 

3) Авитш који врше споменути ваздушни сао-
браћај, као и погонски материјал, мазиво а резервни 
делови, уобичајена опрема и резервне хране, које 
остају укрцане на с1зион1у предузећа 3131 ваздушни 
саобраћај, одређеног по једној Страној Уговорнвди 
биће ослобођен на територији друге Стране Уговор-
нице 'контролних такса или сличних*пореза1, ч(:|к и у 
случају да ове резерве буду употребљене или потро-
шене од стране ових авиона за треме лета (кад 
»пом ту т ом т еритор«и,Јо,м. 

Члан 4 
1) Предузеће или предузећа одређена' по једној 

Страни Уговорним за одржавање саобраћаја, на 
ваздушним лик- и јама побројани^ у прилогу, овла-
шћена су да на територији друге Стргне Уговорнице 
увезу и држе на складишту без царине и других 
лр ло оних такса неопоходну количину резервних де-
лова намењених авионима који врше саобраћај, али 
под условом да њихова укупна вредност, по ценов-
нику, ме пређе 5% вредности сваког типа авиона који 
врши саобраћај на побројаним линијама. 

2) Исто тамо могу ово, предузећа, да увезу без 
пари I Је ег других такса на територији друге Стране 
Уговорнице, ове резервне делове КОЈИ су потребни 
да би се неисправан авион који је остао ни терито-
рији друЈге Стране Уговорнице оспособио за летење. 

Члан 5 
1) Уверење о пловидбено сти, дипломе и летачка 

документа издани или потврђена од једне Стране 
Уговорнице,, биће призната за важећа и од друге 
Страче Уговорнице у сврху е к о м у т а ц и ј е линија 
(побројаних у прилогу. 

2) Свака Страна Уговорница задржава себи право 
да не призна з<а летова над својом територијо*! 
важност диплома и летачких' докумената издатих од 
друге Стране Уговорнице или неке друге земље 
њеним суНародниц&шај. 
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Члан 6 
1) Летачко особље запослено у обављању сао-

браћала н;а ваздушним линијама '-наведеним 'У прилогу 
ов1 сг споразума, мора 'Да буде стално и- искључиво у 
СЛУЖБИ ЦИЕШИН13Г ВАЗДУШНОГ С'̂ 10Б|Р15%.АЈ1А1 

2) Број побада ко Је ће употребљавати -предузеће 
за ваздушни саобраћај иа линијама које су предмет 
овдг споразума! неће прелазити (пет мса&а ш свакој 
лиши«. 

3) Предузећ|з| одређена; зв одржавање ваздушног 
саобраћаја доставне преко надлежних власти ци-
вилног ваздухом сив ства другој Страте Уговорница 
пош.ггхтчш »стисак летачког особљу које ће употре-
бљавати ка ваздушним лшлт\$\ш% 

4) С;в>зиоа Страва уговорима з а д р ж а а себи (грашо 
да не прихвати једно или Бише лице од предложеним* 
летачког е ас таа а,. 

Члан 7 
1) Закони и -наређења Једне Стрепе Уговорнице 

које се односе иа ула®'гк на њену територију и из-
лазак оа ње авиона који врши међународни саобра-
ћај, или се односе т експлоатации ЈУ И летове поме-
нутог азиона за време боравка вд њеној територији 
важиће и за авионе .предузећа ваздушног саобраћаја 
одређеног по другој Отргни У говорници. 

2) Згксс-жама и даређењшна једне стргне Уговор' 
нице, -КОЈИ се односе на боравак, улазак на жену те-1 

ритер ију ет ли 'изжшгх из ње путника, посаде и робе 
(као проста си који регулишу у м а к , с т а в а к , царине, 
К МИГРАЦИЈУ поспале и картагену) — подвргну ће се 
путшнм, поскап и товар'авиона предузећа ваздушног 
саобраћаја одређеног по другој Страни 'Уговорницу, 
за време боравка-, прелата и однета са« територије 
прве страке Уговорнице. Ово се ^дпзси и на поши-
љаоце робе, бчло лично, било на трећа лица кој^ 
И'Х заступају сли раде за -њихов рачун. 

Чл2н 8 
Св?«а Страна Уговорница резервише себи право 

да ускрати или довуче већ издату доколу емел ло-
атациве вшд ушних линија над СВОЈОМ територијоМ 
предузећу ваздушног саобраћаја назначеном од друге 
Стране Уговорнице у случају да није уверена да се 
већи део имовине и ств арна контрола над предузе-
ћем назначеном од друге Стране Уговорнице налази 
у рукама поде ш т а једне од Страна Уговорница, или 
када се предузеће за ваздушни саобраћај не подвр-
гава законима* и ^наређењима поменутим у члану 7 
сивог споразума или када не испуњава обавезе које 
проистичу из .с-вог споразума. 

Члан 9 
1) Приликом принудног спуштања југос лов епских 

авиона иа територију Републике Пољске, а такође 
пољских авиона на територију Фед вратише Народне 
Републике Југо-сл авије, Стране Уговорнице • пружиће 
овим авионима као и њиховим посадама и путницима 
кужну помоћ «1 потпору. 

2) Ако дође до несреће бодовна једне Стране Уго-
ворнице на територији друге Стране Уговорнице и 
ако одао последице ове несреће буде људских жртава 
или тешких телесних повреда, или ако се догоди оз-
биљна техничка повреда ш и ш а или 'авионских по-
моћних уређаја, друга 'Страну Уговорница, на чијој 
је територији дошло до несреће, довешће истрагу 
о околностима 'Усреће и изустити о томе одмах 
другу Страву Уговорницу. Другој 4 Страни 'Уговор-
шади омогућиће се да ' м е н у ј е иосмад^че, своје 
државлдае, које ће кри^ст^шати' ижђфгдаанф. Стра-
даа Уговорница која врши -Јадрану, доставиће другој 
Страши Угш>шршци -Извештај о шекФм 'резултату. 

Члан* 10 
Ако нека од Стрита Уговорница сматра за по? 

жељено да изме-ни прелог и т и с а к уз прилог овог. 
споразума, 'могу надлежне власти цивилног вѕвдухо-
п ловства обе Стране Уговорнице извршити' ту »мену, 
непосредно узајамним договором. 

Чл|ан И 
1) Овај споразум ставља ван снаге и замењује 

све р а ш је Југослошенско-пољске споразуме У погледу; 
ваздушног саобраћаја. 

2) У случају да обе Стране Уговорнице ратифи;--
кују неку вишеструку конвенцију шон би њој при-
ступиле, биће ОВ'1Ј споразум и његов прилог »измење-
ни тако да буду у складу оа* одредбама поменуте 
к е ш ен ци Је чип ова сну пи иа снагу међу Странама 
Угов|ореи1цама. 

Члан 12 
1) Све евентуалне спорове моје би произишли 

«1з сивог споразума одао сно неспоразум а у тумачењу 
његових одредаба, решава (арбитражни суд, у чији 
састао улазе: по једна особа одређена од сваке Стра-
не Уговорнице и заједнички од обе Стране изабрани 
претседник. 

2) Тако установљен 'арбитраже-:« суд заседа па-
нем еничио у Београду и Варшави, е тим да први 
неспоразум, који би евентуално наетгјо, буде реша-
ван у Београду. 

Ако се Отргне 'Уговорнице не би могле сложити 
у питању избора Претседаваа Арбитра жно-г суда, биће 
он. назначен наизменично од Министарства саобра-
ћаја Федеративна Народне Републике Југослвије и 
Министарства саобраћајна) Републике Пољске, е там 
да ће прво одређивање извршити Министарство -са-
обраћаја Федеративне И ј е д н е ' Републике Јуто-
слаи-гје. 

3) Св12)ка Страна Уговорница мора одредити спо-
менуте чланове АрЉтражног суда најдаље у року, 

'Сд једног месецу!, рачунајући од Дега пријема писме-
ног тражења -грбитр&же од друге Стране Уговорнице, 

4) Ако једна Страна Уговорница не би у томе 
року одредила свога члаш| Арбитражно^ судз1, сма-
траће се да пристаде н|а гледиште друге Стране Уго-
ворнице ОР да је Арбитража непотребна. 

5) Свак® Страна Угомраица сноси трошкове 
СЕ (ог а чадена Арбитрттшг суда|, т трошкове претсе-
дник а суда сноси 'Страна есо ја -'изгуби 'Спор'. 

6) Одлука АрбитраЖног суда је коначна и оба-
везна за ббе (Стр|да»е. 

Члан 13 
Овај споразум ступа на снагу -ада дан! измене 

нота између Влзда; обеју Страин УговКМрнвда да овај 
• споразум сматрају дбфинитивним. 

Члан 14 
Св$ка 'Страва 'Уговорница може у свако доба да 

"нотифивдра другој Страни Уговореним своју жељу 
да откаже ош!ј спор1а1зум. 

Отказ ће стушти на садаму шест месеци по при-
јему >бОтификаВД'је од друге Стране Упошор-кице ако 
вије 'Другојачије ,уговор ено. 

У потврду чега су пуиомоћшчци обеју Страна 
Уговорница потпраши б ш ј споразум и ш њега сг гн-
евили твоје печате. 

Рађшо у Београду, двадесет другог августа«, 
хиљаду деветстотина! четрдесет седме године, у два 
истоветна примерка на српско хрватском и пољском 
језику, е тим да се оба примерка сматрају аутентич-на^« " - -—-1 
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II. — Овај споразум ст у ш на сшгу даском 23 
сшшембра 1947 годиш, 

IV. бр. 1651 
23 септембра 1947- године 

Београд 

Прете а л и к Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југос лави је 
Јосип* Броз-Тшго, с. р, 

.Министар сшбраћаја^ 
Тодор Вз^СИДОЈШћ* с> р. 

ПРИЛОГ 

СПОРАЗУМА О ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 

Одељак I 

IX Ддаадда, о којој је говор у члану 2 овог спо-
р е д н а ОД* издџт од Владе Републике Пољску 
стре^уз&ћу, за, ваздушни саобрЛац назначеном од 
Взаде. Фед&идаааде Неродне Републике ЈугО)Сла®иј̂  
у. сврну. екдодоата&Јјијг ваздушни« т и т а 1 по'бројда*х 
у <сР>Јшу. I к. овом прилогу. 

2) Дозвола о мојој 1е говор у члану 2 овог спо-
разума биће кадана од В даде Федеротшше Народне 
Републике Југослашце предузећу за ваздушни сао-
браћај ч означеном од Владе Републике Пољске у 
сврху ' еш1Л0®падије ваздушних лади ја побројшиж 
у СПИСКУ И к ОТОМ .прилогу. 

Одељак II 

1) Предузеће за ваздушни саобраћај одређено од 
Владе Редубл«ке Полудо у сврху сксплоатациЈе ваз-
душних линија побројаних у списку И к овом при-
логу еу Р>о№е Мине 1.ој:досге ,.ШТ". 

2) Предузеће за ваздушни саобраћај одређено 
од Владе Федеративен Народне Републике Југослав 
вије у сврху експлоатации ваздушних линија побро-
јаних. у списку I к овом прилогу, биће назначено 
ШХН12ДНО. 

Одељак III 

1) У сврху експлоатацији ваздушне линије назна-
чене у списку 1 под танком 1 к овом прилогу, признаје 
се југословенеком предузећу за ваздушни саобраћај, 
»које буде мз ек ије назначено-, право укрцавању у 

'Пољској путника, робе и поште, скамењених за тери-
торију Југослава је или које друге државе, као и 
право искрцавања у Пољској путника, робе и поште 
укрцаних у Југославија или којој другој држави. 

За линију пазиш еву у списку I под тач. 2 к овом 
прилогу, југословенско предузеће за ваздушни сао-
браћај, које буде кеније назначено, има право да 
лети над територијо*! Републике Пољске са техни-
чким спуштањем- у Варшави, без права да искрца 
путнике, пошту или робу. 

2) У сврху експлоатации ваздушне лишце на-
значене у списку II под тач. 1 к отом (прилогу, при-
знаје се пољском предузећу за ваздушни саобраћај 
Ро1ѕ.1ие Уше ио&псге „ЦУГ", право укрцавања у Ју-
гсодаваддо пуначка, робе и поште намењених те-
риторцу Поласка или моје друге државе, кѕао и, пр лад 
иокРД^в-ања*. у Југославија путника,, робе и поште 
украдеш* у Пољској ил«, којој другој дрндаш 

Зил лдаиј& шадачену у с и ш у под II ш>д тач. 2 к 
овом прибогу пољска предузеће за ваздушни, сао-
браћај, Ројак1е Цше ГлЛшсге. „ШТ", има предња да 
лета над територијо«* Федерације Народне Редути 
лике Југослвије са тетичким спуштањем у Београ!-

ду без гарава да искрца или укрца 'путнике, пошту 
илот робу. 

Осим тога, Стране Уговорнице су се спор а зу мел е! 
а) да н^ ЛИНИЈИ Варшава—Будимпешта—Бео-

град — прелет југозападне ј у гословена границе 
према Италији авиони предузећа одређеног од над-
лежних власти цивилниот в ш духон ловства Републике 
Пољаке М10гу да слете уместо у Београду ша пеком 
другом царинском аеродрому у Федер ативкој Народ-
ној Републици Југослава ји по претходном споразуму 
•оа. ш д д е ж ш м властима цивилног ваздух0|пловетв>а 
Фед вратише Народне Републике Југ осл авије. 

б) Надлежне власти цит^ног ш(здухошоветва 
Р о т бликс Пољске обавестиће надлежне власти ци-
вилног ѕѕвдухапловству Федержгише Народне Ре-
публике Југослвије 14 дада пре продужена лкирије 
из Београда »илш драгог пристаништа у вези та«. 3 а) 
овог одељка на југозапад према Ита ЛИЈ и, о намера-
ваше« месту пристајања ван граница ЈугослашЈе, 

в) У случају да предузеће одређено од надле-
жних власти цивилног в азду хоп лове т в а Фед ера тиви е 
Народне Републике Јушсл азије жели да лети у Вар-
ишву (преко Будимпеште уместо Прага, оно ће преко 
подлежи их власти цивилни^ ваздухоплоЕства Феде-
Јратишне Народне Републике Југ0!славије обавестиш 
14 дана уиалред надлежне власти цивилног воздухо-
пловство Републике Пољске, те ће аутоматски доси!и 
потребну дозволу за ту релацију. 

Истовремено са почетком летења прек) Будим-
пеште, то предузеће прсспће са летењем у Варшаву 
преко Прага. 

Одељак IV 
Тарифе које ће. бити примењиван е од предузећа 

за ваздушни саобраћао споменуте* У овом прилогу, 
биће установљење између њих, уколико% се ради о 
заЈеднички експл« »атисаиим деловима, или Ј КОЛИКО 
се радгг о деловима између Федеративне Народне 
Републике Југослвије и Републике Пољске и обра-
тно на којима врше превоз оба предузећа. Све тако 
установљење тарифе мЈср-пЈу бени одобрене од над-
лежних власти ЦИ1ЕШШОГ вазал'хол ло ЕСТ в а обеју Стра-
на Уговорница. Ако Стране Уговорнице ис би могле 
у тој ствари доћи до споразум^, то ће пиглње бити 
решено арбитражана поступком, предвиђеним чла-
ном 12 овог споразума. 

Одељак V 
Предузећа ваздушног саобраћаја одр е ђе,вз ол 

Страна Уговорница а У сагласности? са Одељком III 
овог прилога, склониће међу собом уговор по пред-
мету техничких и трговачких услова одржавања са-
обраћаја на линијама побројаним у списку к овом 
прилогу. Споменути уговори треба да буду одобрени 
по надлежним властима цивилног ваздухошловства 
Страш Уг оворкица. 

СПИСАК I 
Линије Југословенског предузећа за ваздушна 

саобраћај; 

1) Београд — Праг — Варшава — Стокхолм 
2) Београд — Варшава Москва« 

СПИСАК II 
Липиде ПОЉСКОЈ; предузећа за ваздушни саобраћај^ 

»Р01.ЅК1Е И М Е ШТИ1С2Е »[.ОТ« 

1) Б а р и ш а — Будимпешта — Београд — прелет 
југоззшадне грашак Ф Ж Ј прамац Италији 

2) Варшава — Београд — Софија 
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401. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРДИ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВ-
НА НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ И ЧЕХО-

• СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ О ВАЗДУШНОМ САОБРА-
ЋАЈУ. 

1) Одобрава се Споразум између Федеративне 
Народне Републике Југослвије и Чехосло!В|а'ч«е Ре-
публике о ваздушном СЈ2 ЈО 'бјр >ај у, који гласи: 

„Члан 1 
Стране Уговорнице дају једна другој .права опи-

сана у (прологу у циљу успостављања линија неброје-
них у том прилогу. Саобраћај иа нобројеним лими јама 
може бжглиј отворен- ОДОЛЕХ ИЛИ маши ЈЕ по избору 
Страте Уговорнице КОЈОЈ су права до дељева. 

Члан 2 
е«) Јелко над више -предузећа за (ваздушни сао-

браћај одређена од једне Стране Уговорнице за оба-
вљање саобраћаја на (ваздушним линијама-, које су 
дошедеи-:е у 'прилогу, може да буде позвано пре но 
што успостави саобраћај на- ваздушним линијама, које 

у̂ предвиђене ОБИМ споразумом, да поднесу надле-
жној ваздух оп ловно ј власти друге Стрже Уговорни-
це, и то у сагласности са законима и пр отписима који 
раже У ОВОЈ'земљи, сва документа о својој' способно-
сти за обављање ваздушног саобраћаја. 

б) Надлежна в-аздухошловш власт једне Стране 
У|Го»В1орн1И,це може пронети! право еккотлштадије по-
јединих Л1И.НИЈВ са прве опт ко одређеног ка неко друго 
предузеће о чему ће {најмање месец даш* н а п р е д из-
вестити надлежну ваздухостловну власт друге Стране 
Уговорнице. 

Член '6 
а) Свеќа Страна Уговорница! се обавезује да та-

рифе одређене предузећу или предузећима за ваз-
душни саобраћај друге Стране Уговорнице, за упо-
требу аеродрома и других уређаја неће бити више 
него што би шпагети за употребу аеродрома и уре-
ђаја њихови домаћи анкони КОЈИ врше сличне међу-
игре, дне летове. 

б) Сав погонски материјал и мазиво које ће та 
територији једне Стране Уговорнице довести преду-
зеће к ш предузећа ваздушног саобраћаја, одређена 
од друге Стране Уговорнице идаи ће бити увезено 313> 
рачун: тих предузећа, а КОЈИ ЈС намењен* искључиво 
за употребу авиона ових предузећа, уживаће прили-
ком одређивања. царине, контролних такса, или дру-
гих домаћих ^пореза и »амета« иста права као када 
би га увезла домаћа предузећа1. 

в) Св а ш авион КОЈИ употребљава предузеће ила 
предузећа одређена од Једне Струке Уговорнице т г 
ваздушним линијама ко!е су предмет овог споразума, 
као га! погонски материјал, мазиво, резервни делови, 
уобичајена спрема и авионске резерве које остају 
укрцане на поменутим авионима, биће иа територији 
друге Стрепе Уговорнице, приликом доласка и од-
ласка ослобођене царине, контролних такса или сли-
чних пореза и намета без обзира да ли ће ове резерве 
бити употребљена глШи потрошене од стране ових 
авиона ш»д споменутом териториј ом. 

Члан 4 
а) Предузеће или предузећа одређена од једне 

Стране Уговорнице за обављање саобраћаја н»а ваз-
душним ливадама наведеним у прилогу, овлашћена 
су др е а територији, друге Стране Уговорнице увезу, 
и држе на складишту без царине и Других такса неоп-
ходну количину резервним делов® намењених авио-
нима који врше саобраћај, »али под условом да њи-
хова укупна вредност по званичном ценовнику не 
пређе Пет од сто вредности једног авиона. 

б) Исто т ж о могу ова предузећа да увезу без 
царине и других такса све резервне делове КОЈИ су 
потребни да би се неисправни авион који је остао ма 
територији друге Стране Уговорнице, оспособио за 
летење. 

Члан 5 
Уверења о пловвдбености, дипломе и летачка до-

кумента' издан а или проглашена за важећа! од Страше 
Уговорнице биће призната за важећа и од друге 
Стране Уговорнице, аа .саобраћај сда ваздушним ли-
нијама наведеним у прилогу. Свака- Страна Уговор-
ница, међутим, задржава себи право да не празна 
за летове н.ад својом териториј ом ва<жн101ст диплома 
и летачких иапра&а изд апих њеним др Ж1а1вљ анима од 
стране друге Стрине Уговорнице и ли неке треће земље. 

Член 6 
а) Закони и -наређења сваке Стране Уговорнице 

које се односе Н|а улазак иа њену територију или иа 
одлазак са ње, кода се ради о авионима КОЈИ се упо-
тре бљ-аваЈу за међународи« летове или се односе на 
саобраћај и летове поменутих а1ви1сна за време њи-
ховог борсова на њиховој територији! важиће и за 
.авионе предузећа друге Стране Уговорнице. 

б) Законима и наређењима кој.а еа територији 
сваке Стране Уговорнице регулишу улшак, боравак 
и излазак .путника, посаде или 'робе, нарочито- ако се 
они односе на улаза«, излози, имиграцију .путничке 
»пасоше, царину и каран гему, мерицу да се подвргну 
путници посаде и .пошиљшшл! робе, било лично, било 
преко трећих лица која их здауп^Ју ели раде за њи-
хов рачун«. 

Члан 7 
Св,21ка Страна Уговорница! резервише се€»л траво 

да ускрати дозволу екеплоапгшије МЗ КОЈ ем предузећу 
назначеном од друт© Стране Уговорнице или да по-
вуче еећ издату дозволу у случају да сна није уве-
рена да се већи део имовине »иЈли стварна! -контрола-
над предузећем налази у рукама по деспика друге Стра-
не Уговорнице, или кода се предузеће ваздушног 
саобраћаја не подвргава законима поменутим у члану 
шест овог споразума или када &-т,е 1?Ј:1пуњ,ѕ1з1а обавезе 
коЈе проистичу из овог споразума. 

Члан 8 
а) Приликом принудног слетања: југослшенских 

авиона таа територији Чехослојвачке Републике, а исто 
тгжо чехослов-зчисих авиона иа територији Федера-
тивне Народне Републике Јгоелбвије, Стрине Уговор-
нице .пружиће овим авионима као и њиховим посада-
дама сл путницима вужеу помоћ и потпору. 

б) Ако дође до несреће авиона једне Стране Уго-
ворнице на територији друге Стрине Уговорнице и 
ш о овом -несрећом буде проузрокована смрт или те-
шка телесна повреда, или пак ако се догоди озбиљна 
техничка повреда авиона или авионских помоћних 
уређаја, друга Страна Уговорница на чијој је тери-
торији дошло до несреће повешће истрагу о окол-
ностима несреће и известан е о томе одмах другу 
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Страну Уговорницу. Другој Страин Уговорени омо-
гућиле се да) именује посматрача, своје држављане 
којот ће присуства вати ислеђивању. Страна Уговорница 
која/ врши ислеђивање доставиће ДРУГОЈ Стр Кт Уго-
вор даци извештај о његовом резултату. 

Члан 9 
а) Авион употребљаван од стране предузећа 

које ће* да одреди Једна Страна Уговорница на ваз-
душним линијама које су предмет овог споразума, 
неће бити приликом уласка ија територију друге Стра-
ве Уговорнице или приликом пролета њене територије 
нити конфискован, нити задржаван, нити ће бита 
предмет 'поступка против његовог власника ил,и особе 
која г>а искоришћује, нити ш к неког другог преду-
зетог корама) од стреме ове државе ш и ма које особе 
која је тамо настањена, или пак у њихово име, а то 
стота што би били: конструкцију механизми, резер-
вни Делови, опрема вт експлоатација 'авиона, повреда 
т т е н т а или права модела званичним путем додељеног 
или уписаног у држави на чију је територију авион 
ушло. Приликом тога важи да ни у ком случају у 
Држани на чију је територију авион ушао неће бити 
тражено полагања кауције у вези с,а. горе поменутим 
ослобађање^ од конфискације или задржавања ави-
он:!. 

б) Одредбе сп: в а а) овог члана исто тако ће се 
односити на смештај резервних делова и резервне 
спреме генова, као и т овлашћење за њихову упо-
требу или инсталацију приликом поправке авиона 
једне Стране Уговорнице на територији друге Стра-
не Уговорнице уз услов да овако смештени патенти 
рани д е л о т или опрема неће бити продавши или 
дељеви у земљи Уговорници на чију Је територију 
авион упио ш т а ће из ње бити извежеии у тргова-
чке сврхе. 

Члан 10 
Сваки; авион употреба атаан од предузећа које 

ће да Ојдреди Једна Стр геа Уговорница на ваздушним 
лики јама моје су предмет овог споразума, мор® бини! 
снабдевен следећим документима: 

а) сведоџби о улису у регистар, 
б) уверење о пловидбено сти, 
в) одговарајућа летачка документа, свког члана 

посаде, 
г) путна књига, 
д) одобрење за авионску радио сташицу, 
ђ) описа« путника оа наведеним местом поласка 

и одредиштем, 
е) манифест н детаљна изјава о роби, и 
ж) посебно одобрење, уколико Је потребно, за 

одређену врсту робе. . 

Члан 11 

Стране Уговорнице ће насто Ја ти да сваки опор 
кој« би кретао у тумачењу или трим ени овог спора-
зума реше непосредним ор ег опорим а између надле-
жних ваздуха пловних: власти, односна, ако ти прего-
вор« не успеју дипломатским путем. 

Члан 12 

Летачко особље запослено у обављању саобра-
ћаја на ваздушним линијама које су предмет овог 
споразума мора де буде стално и-искључиво у#служ-
би цивилног ваздушног саобраћаја. 

Број посада које ће употребљавати предузећу за 

ваздушни саобраћај на линијама које су предмет 
овог споразума неће прелазити пет »посада по свакој 
линији. 

Предузећа одређена за одржавање ваздушног 
доставиће преко 'надлежних воздухоплов* 

•них власта! другој Страни Уговорницу поименични 
списак летачког особља које ће бити употребљено 
на ваздушним линијама. 

С веце а Страна Уговорница задржава -себи право 
да не прихвати једно или више од лица -предложеног 
летачког састава. 

Члан 13 
Овај Споразум (поништава и замењује све раније 

ј|уго'словен)ско-чех10!слов«а1чке Споразуме о ваздушном 
саобраћају. 

Чл1аи 14 
Ако нека од Страна Уговорница сматра за по-

жељно да измени плет допузи ма који члан прилог-»а 
овог споразума, могу надлежне воздухопловен власти 
обеју Страна Уговорница спровести измене ил« до-
пуне непосредно узајамним договором. 

У случају да обе Стране Уговорнице ратификују 
неки вишестран« вшдухоп,ловни споразум или њему 
приступе«, овај споразум или његов прилог биће из-
мењени тако да буду у складу оа одредбама поме-
нутог ваздухопловног Споразума чим исти ступ« еа 
он'Е1гу између Страна Уговорница.. 

Члан 15 
У овом споразуму и његовом прилогу упоаребљен 

израз „надлежне ваздухопловне власти означава": 
У Федеративна Народној Републици Југославија 
,,Главна управа цивилног ваздушног саобра-

ћаја" или свако лице или установа!, која ће 
б и т овлашћења да врши функције, које сада врши 
наведена Главна управа цивилног ваздушног е ао бр«* 
ћаја или сличне функције, 

У Чехословачкој Републици: Ѕ1а1п1 каеска ѕргауа 
МјП11ѕ1егѕ1уа скф-гауу" или. свако лице или установа 
која ће бити овлашћена да. врши функције које сада 
врши наведена ЅШП1 каеска ѕргауа М1ш>ѕ1:егѕ1уа 
с1оргауу или сличне функције. 

Члан 16 
Горе наведеле одредбе моћи ће се примењивати 

од дама потписа овог Споразума. Споразум ће сту-
пати на снагу на Дан измене нота између Влада 
Страна Уговорница, КОЈИМА потврђују да овај спора-
зум сматрају дефинитивни*«. 

Свака Страна Уговорница може у свако доб« 
да саопшти другој Страни ^говорници своју жељу 
да откаже овај споразум. ОШЈ отказ ступиће иа снагу 
по истеку шест месеци од даш када друга Страна 
Уговорница прим« саопштење, уколико ово саопште-
ње не 6« било заједнички договором повучено ире 
истека рока. 

Томе за доказ потписани заступници снабдевени 
•прописним пун о-моћи ји,ма од стране својих надлежних 
Вл-:,да потписали су овај споразум и ставили п е ч а т е . 

Рађено у Београду, четрнаесто*1 марта хиљаду 
девет сто четрдесет ет осме године у два 'истоветна 
примерка, на српек о - хр з ат ски м и чешком језику, од 
којих се об? сматрају аутентична'1 . 
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2) ОваЈ споразум,ступа на снагу оа испуњењем 
услова из чл. 16 самог споразума. 

IV. бр. 3167 -
И5 априли« 1648 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и 'Министар народне одбр2(№е 
Мариш Југослвије 

Јосии Броз-Тито, с. р. 
Министар саобраћаја,, 

Тодор Вујасиновић, е р. 

ПРИЛОГ СПОРАЗУМА 

ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУ1ГО СЛАВИЈЕ И ЧЕХОСЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ О 

ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 

Одељак П1РВ,И 

Влада Федеративна Народне Републике Југосла-
в а е доделиле ш основу узајамност предузећу или 
предузећима од стране Чехооовшке Републике овла-
шћење истребио За с&ављже саобраћаја на следе-
ћим ваздушним линијама. 

1) Праг — Београд 
2) Праг — Вр,аггислѕ1в.а — Загреб — Задар 
3) Праг—Београд—Софија и Даље 
4) Праг — Братислава — прелет југослав6ме 

територије — Софија — и »ли Истанбул и 
даље • 

5) Праг — »прелет југословенско територије — 
Рим 

6) Праг — Загреб — Рим 
Ово овлашћење ће да -садржи: 
а) право укрцавања Лу Тенк а, робе и -поште у 

Федеративној Народној Ршубледи ЈУГОСЈ̂ &ИЈХ а »на-
мењених аа територију Чехо-словачке Републике или 
друге државе; 

б) право, искрцавања у Федератившј Народној 
Републици Југославија путника, робе и прште укр-
цати« иа Територији Чехослов.ачке Републике или 
други« држава*. 

Одељак II 
Влада ЧеМсло-вачќе Републике доделиће, на ос-

нову узајамносги преузећу Али предузећима одређе-
ним од стране Федерати&ае Народне Републике Ју-
гослвије овлашћење потребно з>а обављање саобра-
ћаја на следећим ваздушним линијама: 

1) Београд — Праг 
2) Задар — Зајгоеб — Братислав® — Праг 
3) Београд — Праг — Амстердам и даље 
4) Београд — Будимпешта — прелет чехословачке 

територије — Варшава и деље 
5) Београд — Праг и даље, и 
6) Београд — прелет чехос ловачке територије и 

Даље/ 
Ово овлашћење ће да оз држи: 
а) право укрцавања путника робе и поште у Че-

хо(Словачкој Републици, а н&мењ&них За територију 
Федер,ативне Народне Републике Југо славије или 
друге државе*; 

б) »право искрцавања У Чехос ловачкој Републици 
лу клика, робе и поште укрцаних на териториј«; Фе-
деративен« Народне Републике Југослвије или дру-
гих држава. 

На> линијама избројаним под 5) и 6) саобраћај 
ће отпочета после један месец дана, пошто надлежна 
југословенски воздухопловна власт саопшти надле-
жној ч ехо словачкој вавдухопловној власти итинерер 
на Једној или об)адае линије. -

Одељак 1И 
Предузећа за ваздушни саобраћај одређене од 

Стран« Уговорнице дотов орић е се непосредно о те-
хничким условила) спровођења саобраћаја н.а <вшДу-
ШгЈлм линијама наведеним у овом (прилогу. Овај уго-
вор подлеже одобрењу надлежних ваздух оп ло ви их 
власти обеју Страна Уговорим!а. 

Одељак IV 
Предузећа за ваздушни саобраћај одређена од 

сваке Стране Уговорнице договориће се о висини 
пу иних тарифа из линијама наведеним уовом прилогу, 
а које спајају места на територији обеју Страна 
Уговорница и предложиће их на одобрење надлежним 
ваздух оп ловним властима обеју Страна Уговорница. 

У случају да предузећа не могу да се споравумеју, 
•по питању тарифа, прибећи ће се решењу предаиђе-
!Ном чланом Дванаест споразума. 

402. 
На основу чл. 4 и 8 Основне уредбе о геодетској 

струци преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
о ттрАшашоз СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ О П И -
ТИМА И КУРСЕВИМА СЛУЖБЕНИКА ГЕОДЕТСКЕ 

СТРУКЕ 

I. — ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

Члан 1 
Љ!ца ада- први оут ступају у државну »службу, 

ни! то у геодетску струку, а немају стручну спрему за 
обављ.ањ$ послова звања млађег пеометра и млађег 
геодетског инжењера »примају се у струку као при-
правници. 

Приправничка служба за зшња из. претходног 
ста®* траје две године. 

У оправданим случајевима н,а молбу приправи и ка 
може се приправнички стаж продужити За шест ме-
сеци. 

Члан 2 
У циљу пито бољег упознав.ањ,а са пословима 

' зв.ања за које се припремају, приправници за звање 
Млађег 'гФоѕѓетра И зевање млађег геодетског инжење-
ра, треба у току п р и п р а в н и к службе да проведу 
четрнаест Месеци еа геодетским теренским ^аДбвима^ 
а остало време ма стручно канцелариски радовима. 

Члан 3 
Руководилац персоналне службе вршиће контролу 

начина провођења припр.а<Биичког стажа личним уви-
дом или преко органа које на његов предлог повре-
мено буде одређивао стаоешина надлежан з-а по-
стављење. 

Руководиоци секција Односно радилишта, код ко-
јих се приправник налази на раду, вршиће сталну 
контролу провођења пришле ниског стажа. 

'Контрола се састоји из прегледа теренских и 
&анцел.ар неких радова које обавља приправник. 

У циљу лакшег провођења контроле водиће се 
за овекот приправничка контролни лист примр<а»внич-
ког стажа. У контролни лист ће се уносити подаци: 
иа којим је геодетским радовима, под чијим ру ков од-
елом, у ком времену и са » а д а м успехом радио. 
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Контролни лист воде руководили секција однос-
но радилишта код КОЈИХ се приправник налажи н.а 
реду. 

II — СТРУЧНИ ИСПИТИ 
а) Стручни испиту З а приправник 

Члан 4 
Приправници за млађег геовдетра и млађег гео-

детског инжењера сдачу прајво иа полагале струч-
ног испита (По испуњењу стажа. 

Изузетно 8!ко Је приправник довољно спремам 
за шлапаше ИСЦРТА' може полагати стручни испит ПО 
истеку шеснаест месеци пр штр атичког стажа. 

Член 5 
Приправници за аванса наведена у претходном 

члану ндр гу досадити стручни иадт два пута. 
Гђшраадишг који нису положили стручни медит 

могу ГФ шшддео полагати по други односно по тре-
ћи пут у року од три месеца, 

Члан 6 
Пријаву за полагање стручног испита приправ-

ници подносе старешини организационе јединице код 
које су на раду. У пригни приправници треба да на-
веду па који су начин проведи орвдоравничад стаж, 
а њихове непосредне старешине приложиће контролу 
лист уз пријаву-

Члан 7 
Програм стручно/ испита састоји се из општег 

дела и специјалног (стручног) дела.. 

Члан 8 
Програм општег д^ла испита за зв-з-ње млађег 

геоадетра и здање млађег геодетског инжењера про-
ти су је Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ 

Члан 9 

Опеци Јални (стручни) део »едита за зва^е мла-
ђег геометра обухвата: познавање и ректификациЈу 
геодетских инстру меката, тр и анту лади ју нижих ре-
дова са елементима тр иа нгу ла ци је вишиве редова, све 
врсте мерења висина, полигону и тениску мрежу, ове 
начине савијања детаља који се примењују у пракси, 
израду геодетских планова, све начине рачунања 
површима, В1Исионску претставу терена (изодилее) и 
опште појмова трасирање и уређења градова и на-
селба. 

Познавање ових побројаних предмета односно 
група радова има бити у најтешњој вези са одредба-
ма постојећих прописа који се односе на геодетске 
радове. ' 

Члан 10 
* За звање млађег геодетског инжењера специјални 

(стручни) дар испита обухвата сву у претходном чла-
ну прбррјацу материју е том разликом што ће се, 
одред адшгуладије нижих редова, полагати и1 три-
аигулацмјја виших редова, а осим тога картом а фак е 
пројекције, аерофотогр а+метри ј а и гр ав имерија 

Ц г т и 
Испит је писмен, усмен и практичан, 

Члан 12 
Др акти чи и део испита за звање „млађег геометри 

и млађег геодетског инжењера састоји се у то^е 
што ће приправници извршити м.ање самосталне за-
датке па терену т области геодетских радова. 

Пре заказивања испита копита комисија даје 
приправницима задатке у смислу става 1 и одређује 
рок за њихово извршење. Овај рок не може бити 
дужи од тридесет дана. 

По извршеном задатку приправи ицн предају сво-
је радове ИСПИТНОЈ комисији која- ће на основу њи-
ховог резултата, ценити да ли ће се приправници 
пустари на полагање усмену и писменог дела испи-
та или ће се сматрати да стручни испит нису поло-
жили. 

У оквиру усменог делд нешта приправници ће 
давали објашњења и одговоре на- питања која им У 
везен* њиховог рада из става 1 постарају чланови 
комисије.. 

Члан 18 
Писмени део испита за звање млађег геометри 

састоји се из геодетских рачунања у вези са нижом 
геодезије^ 

Писмени део испита за млађе геодетске инжењере 
састоји се из геодетских рачунања у вези са вишом 
геодезијом и из картографи^. 

Писмени део испита траје за звање млађег гео-
лаг-ати усмени део испита. 

На усменоV испиту полажу се сви предмети, 
детскиот инжењера укупно дванаесг часова. 

По положеном писмено^ делу кандидати ће по-
метра укупно осам часова, а за звање млађег гсо-

Члан 14 
Испит се полаже пред ^елитном комисијом коју 

•сваке године именује руководилац Главне геодетске 
управе. 

Комисија се састоји од пет чланова, е тим што 
ће руководилац Главне геодетске управе накнадно 
попуњавати комисију потребним бројем чланова, 
иако би сви предмети били заступљени стручним 
и е ги т^вачим-а-. 

Члан 15 
Чланови комисије су службеници Главне геодет-

ске управе или службеници предузећа под њеним 
руководство^, а могу бити и стручњаци из других 
организѕЦионих јединица и установа (факултета, ви-
соких школа, научних установа и сл) 

Члан 16 
Целокупну администрацију око вођења испита 

врти деловођа испитне комисије кога одређује ру-
ководилац персоналне службе Главне геодетске 
управе. 

Члан 17 
Испитна комисија, по завршеном испитивању, 

оцењује кандидата оценама: 2 (сл&б), 3 (добар), 4 
(врло добар). 5 (одличан), 

Коначна оцена дај* се на основу подигнутог ре-
зултата на практичном, писменом и усменом делу 
испита. 

По положеном испиту приправни^ се издаје 
сведочзиство од стране комисије. 
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Члан 18 
Ако пр »трави ик на испису не положи један или 

дра предмета може их полагати у року од 1—2 ме-
сеца. 

Ако приора*вшк ни тада не положи ове пред-
мете, сматраће се да испит није положио. 

Члан 19 
Приправник који је почео да полаже испит, п-а 

одустане од полагања, сматраће се да га није поло-
жио, 

Члан 20 
У случају потребе приправници за звање млађег 

геометра и млађег геодетског инжењера на служби 
код установа народних република, могу, на основу 
одобрења руководиоца Главне геодетске управе по 
претходном предлогу старешине геодетске управе 
народне републике, полагати стручни испит пред КО-
МИСИЈОМ при Гл авио Ј геодетског управи. 

Члан 21 
Приправници геодетске струке који се налазе на 

служби код савезних министарстава, полагаће струч-
ни испит пред комисијом при Главној геодетског 
управи. 

Прописи овог правилника у погледу провођења 
приправничка? стажа поимењиваће се и на пр и прав-
нике из претходног отава 

Члан 22 
По положеном испиту приправници ће се распо-

редио у звање млађег геометра односно у звање 
геодетског инжењера * 

Члан 23 
Стручни испити полагаће се код Главне геодет-

ске управе у Београду*. 
Испити ће се одржавати у априлу и новембру 

месецу, а према потреби' могу се заказати и в'ан ових 
рокова. 

Члан 24 
Приправницима се ради спремања за испит може 

одобрити отсуство десет до тридесет дана, уколико 
постоји потреба за то. * 

Ово отсуство се може одобрити' само за прво 
полагање нсаита. 

Члан 25 
Приправницима којл полажу стручни испит, при-

пада дневница и право на накнаду путних трошкова 
од места службовања односио места у коме се на-
лазе на раду, до седишта комисије и натр.аг. 

Дневнице и путни трошкови падају на терет ор-
ганизационе јединице код које је кандидат на слу-
жби. 

Ако приправник без оправданог разлога Не при-
ступи полагању испита нем,а право на дневнице ни 
накнаду путшгх трошкова. 

б) Стручни испити за звања за која не постоји 
приправничка служба 

Члан 26 
У геодетску струци осим стручних испита за 

приправи ике постоје и следећи стручни мошти за 
добијање звања: 

а) за звање помоћног геодетског цртача, 
б) за звање геодетског помоћника, 
в) за звање млађег геометра које добија гео-

детски помоћник са свршеним курсом за млађег гео-
метра, а 

г) за звање геодетског саветника када га до-
бија виши геометар. 

Члан 27 
У звање помоћног геодетског цртача могу се по-

ставити лица коЈа су најмање три месеца са успехом 
провела на курсу геодетског цртача. 

Помоћни геодетски цртач дужан је свршити курс 
и полагати завршни испит у року од дванаест ме-
сеци. 

Положени завршни испит на курсу геодетског 
цртача сматра се као положени стручни испит за 
звање помоћног геодетског цртача. 

Члан 28 
У звање геодетског помоћника могу се поставити 

лица са свршеним курсом за геодетске помоћнике и 
положеним за »Ер ши им испитом за звање геодетског 
помоћника. 

Положени завршни испит на курсу за геодетске 
помоћнике сматра се кг.о положени стручни испит за 
звање геодетског помоћника. 

Члан 29 
У звање млађег геометра могу се. поред при-

правник^, на то звање из чл. 1 ов.ог правилника, 
поставити и геодетски помоћница са свршеним кур-
сом за млађе геометри и положеним завршним ис-
питом за млађег геометра, 

Положени завршни испит на курсу за млађе гео-
метре сматра се као положени стручни нашит за зва-
ње геометра 

Члан 30 
Виши геометри који се истичу својим високим 

стручним знањем могу се поставити у звање геодет-
ског саветника после положеног испита. 

На испит се може пустити виш«) геометар који 
се нарочито истакао: 

а) организацијом и руковођењем радова већег 
обима при чему је примењивао нове тековине науке 
или нове* методе рада; и 

б) теоретским радовима из области геодетских 
наука. 

Одлуку о пуштању на испит доноси руково-
дилац Главне геодетске управе нз предлог стручне 
комисије. 

Член 31 
Испит за геодетског саветника састоји се у томе 

што ће кандидат разрадити организационо и стручно 
један шири проблем из области геодетске делатност« 
и оваЈ рад бранити пред одређеном к о в е н јом. 

Члан 32 
Испит за звање геодетског саветника- полаже се 

пред комисијом од пет чланова коју, по указаној по-
треби, именује руководилац Главне геодетске управе. 

Чланови комисија су службеници Главне геодет-
ске управе односно предузећа под њеним ру ^ в о д -
ством, или службеници других организациони« једи-
наца и устанога. 

Један "Члан комисије мора бити професор Гео-
детског отсека Техничког факултета, а исто тако 
један учлан ког иси Је мора бити руководилац персо-
налне 'службе. 
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Члан 33 
После пр!кја|ве кандидата за »испит комисија му 

даје одређени задатак и одређује р.ок до кота- треба 
да га изради. 

По завршеном раду кандидат га предаје коми-
сији на оцегу. 

Ако рад буде повољно оцењен кандидат ће ус-
мено давати објашњења и одговоре по питањима 
која му, у* вези његовог рада, постављају чланови 
комисије. 

Комисија ће ценити да т је кандидат положио 
исшгг нарочито према показаном познавању пробле-
матике своје струге у вези* са привредном делат-
ношћу, 

Оцена комисије гласел „положио и може се по-
ставити у звање геодетског саветника" или „није по-
ложио". 

О положеним испиту комисија^издаје кандидату 
сведочанство 

III. — СТРУЧНИ КУРСЕВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЗВАЊА 
У СТРУЦИ 

) Врсте курсева и њихов рад 

Ч а д 34 
У геодетскоЈ струциГ могу се образовати стручни 

курсеви нижег и средњег ранга. 
Нижег ранга су курсеви) за звања: помоћни гео-

детски цртач и геодетски помоћник. 
Средњег ранга је курс за зв&ње млађи геометар. 

Ч^ан 35 
Курсеви се састоје из теоретске и практичне 

обуке. 
Теоретска обука обухвата предмете струке, и 

предмете оншлег образовања. 
Теоретска обука врши се искључиво ван радног 

времена; док с е практична може вршити- и У радном 
времену. 

Члан 36 
Курс за геодетске цртаче траје једну годину, и 

то прва три месеца слушаоци га похађају пре сту-
пања у службу, а остало време могу похађати курс 
из производње. 

На овом курсу предају се следећи стручни пред-
мети: картографски цртање, картографија, тошграф-
ско и техничко цртање, технологија издавања кара-
та и упознавање са геодетским плановима и картама. 

Члан 37 
Курс за геодетске помоћнике траје једну годину 

и слушаоци га похађају пре ступања у службу. 
Теоретска обука траје осам месеци, а остало 

време слушаоци проводе на практичним радовима на 
терену. 

На овом курсу предају се следећи стручни пред-
мети: основи из ниже геодезије, геодетска рачунања, 
геодетска вежбања тошграфско цртање и израда 
штапова. 

Члан 38 
Курс за млађе геометре траје три године. 
Теоретска обука се одржава преко зиме по че-

тири месеца годишње, а остало време слушаоци 
проводе на практичним радовима на' терену. 

Члан 39 
На курсу за млађе геометре од стручних пред-

мета предаје се: 
^ У Првој години курса: основни радови триангла-

ције и нив ел мама са потребним геодетским рачуна-
њима и математика; 

У Другој години курса: детаљни премер (поли-
гона и линиска мрежа.), отпис инструмента и мате-
матика; 

У трећој години курса: сви стручно-каицелариски 
радови и математика'. 

Члан 40 
Предмети општег обр.азошња1, на сва три у пред-

њим прописима наведена курса«, предају се по на-
ставном плану и програму који прописује Комите«-
за законодавство и изградњу народне власти Владе 

Члан 41 
Наставнике курсева одређује руководилац Главне 

геодетске управе из реда службеника Главне геодет-
ске управе и предузећа под њеним руководством, а 
по указаној потреби могу се узети и стручњаци 'ега 
друлих установа. 

б) Испитна комисија 

Члан 42 
На крају курса за геодетске цртаче, и курса за 

геодетске помоћнике, слушаоци полажу испит пред 
испитном комисијом. 

Слушаоци курса за млађе геомепре, на крају 
сваке године, полажу испите пред испитом коми-
сијом из предмета који су у тој годиш! предавани, 
тако да полагањем испита из треће године заврша-
вају курс. 

Ако слушаоци на испиту не положе један или два 
предмета могу ИЈХ накнадно полагати пре почетка 
предавања на идућој години курса. 

Слушаоци који на испитима-, на крају свраке го-
дине, не положе три или више предмета или који 
ни накнадно «не положе предмете из претходног ста-
ва, не могу прећи у старију годину курса, него могу 
исту годину још једанпут поновите*. 

Члан 43 
Испитне комисије из претходног члана састоје 

се од цет лица, а поставља их руководилац Главне 
геодетске управе. 

Приликом испитивања кандидата улазиће за сва-
ки предмет у састав комисије и стручни испитивач 
за тај предмет. 

У случају поделе гласова одлучује глас прет-
седник а. 

При оцењивању кандидата, у случају поделе" гла-
сова, одлучује глас претседник 

Испитна комисија оцењује курсисту »а исти на-
чин као код полагања стручних испита. 

Члан 44 
По положеном испиту комисија издаје кандидату 

сведочаиство о свршеном курсу, у коме се мора озна-
чити да се завршни испит на курсу сматра као поло-
жени! сдр учи и испит за односно зв1ање. 

Члан 46 
Испит за звање помоћног геодетског цртача је 

усмен за све предмете, а за предмете картографе^, 
тоио1рафско и техничко цртање је и практичан. 
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Члан 46 
Испит за здање геодетског адшоћшка ја писмен, 

усмен и практичан. 
П цом Ши део испиту полаже се из геодетских 

рачунања и траје укупно четири часа. 
Усмено се полажу сви предмету. 
Практико се полажу предмети: телеграфско цр-

УГ,А^Е, израда планова ИЈ геодетска вежбања. 
Кандидати ће полагати усмен«! и практични део 

испита по положеном писменом делу испита. 

Члан 47 
Испити на курсу за млађег ге оме тр а су писмени 

и усмени. 
На крају сваке године курса кандидати полажу 

писмено геодетска рачунања и математику. 
На усменом испиту полажу се сви испиту. 

Члан 48 . 
Испитна комисија може ослободити од полагања 

појединих предмета леда која су на неком ранијем 
курсу или шкоди одговарајућег ранга, ове предмете 
са успехом положил?. 

в) Време и место одржавања курса и полагање 
испита 

Члан 49 
Курсеви по овом правилнику одржана^ се код Глав-
не геодетске управе у Беогаду, а исто тако и ис-
»пити на крају курсева. 

Време одржавања курсева и испита одређује ру-
ководилац Глгвне геодетске управе, 

г) Трошкови курсева; надзор и евиденција 

Члан 50 
Трошкове курсева сносиће Главна геодетска 

управа. 
Надзор гад радом курсева као и вођење испита1, 

вршиће органи персоналне службе Главне геодетске 
управе • 

д) Повремени курсеви за усавршавање службеника 

Члан 51 
Руководилац Главне геодетске управе може од-

редити да се повремено одржавају кур сеин за струч-
но усавршавање службеника одговарајуће струке од-
носно одговараће! звања. 

План рада, програм и организацију курсева из 
претходног става, одређује за шанси курс посебно 
руководилац Главне геодетске управе. 

На основу ових курсева не може се стећи звање, 
али се узимају у обзир за добијање вишег звања. 

IV. - ПРЕЛАЗ ИЗ СТРУКЕ У СТРУКУ 

а) Прелаз приправни^ т струке у струку 

Члал 62 
При прелажу из друге струке у геодетску струку 

потребно је да приправник има стручну односно 
школску опрему прописану за геодетску струку и да 
на крају одређеног рока положи стручни испит. 

Приор авлију се може признати ранија проведена 
приправничка служба а дужина стажа у том слу-
чају одређује се према сродности послова раније и 
геодетске струке, као и према степену спремности 

пр »лр аш и ка аа полагање испита, е дам да укупна 
приправничка служба не мо дс е бити краћа од 2/3 
преправките службе геодетске струке. 

Приправник неће по извршеном прелазу јТШЗГДВД 
оне предмете које је положио наѓ ранијем стручном 
испиту. 

Члан 53 
Приправнику геодетске струке који је нашу етно 

државну службу дуже од једне године, ста се у року 
од пет годила врати у исту струку, признаје се у 
приправничку службу раније проведено време у том 
својству, е т»/м што мора као приправник Да проведе 
до полагања испита 10ш најмање једну годину 

Приправнику који је стручни! испит положио пре 
престанка службе, признаће се положени испит при-
ликом враћања у службу, ако прекид није био дужи 
од осам годева 

б) Прелаз службеника из струке у струку 
Члан 54 

Прелаз из друге струке у геодетску струку до-
пушта се ако службеник КОЈИ прелази има стручну 
спрему предвиђену за одговарајуће звање геодетске 
струке и да на крају одређеног рока положи стручни 
-испит. Рок за полагање отогнкспита не може 6.:'ти 
краћи од три месеца ни ДУЖ« од године дада. 

Службеник неће у геодетског струци полагати 
оне предмете које је по тро доно* у ранијој струци. 

Ако при прелазу из друге струке у геодетску 
струку службеник добије неко сише звање за које 
није прописен стручни испит, полагаће стручни испит 
предвиђен за почетно звање из одређене групе 
звања. 

Члан 55 
Стручни испит, пр&* прелазу из друге струке у 

геодетску струку, неће полагати службеници који 
долазе за руководне службенике, као ни службени-
ци КОЈИ прелаз рад»л нарочите способности и потребе 
службе. 

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

V. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56 
Преведени приправници морају полагати стручни 

нашит према одредбама овог правилника. 
Ако је припра»вш1ку истекао рок приправничке 

службе или је до истека тога рока остало недовољно 
времене за припремање стручног испита, продужиће 
се у том случају приправничка служба ради полага-
ња стручног исш!га за онолико времена колико је 
потребно за припремање испита али највише з в шест 
месеци. 

Члаг: 57 
. Службеник којни' није положио стручни испит, 

или испит КОЈИ је положио не одговара испиту про-
писаном за на кд је је преведен, дужан је струч-
ни испит односно допуну овог испита положити У 
року од једне године од ступања на снагу овог пра-
вилника. 
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Члт Ђ8 
По оцени стручне "комисије од полагања струч-

ног испита из претходног члана могу се ослободити 
руководим службеници као и службеник који има-
ју потребну стручну -праксу «1 способност за вршене 
послова одређеног звѕња односно функције. 

Члан 59 
Постојећи специјални стручна курсеви има Ју се 

саобразити одредбама о стручним курсевима из Овог 
'драбилш&са 

Члан 60 
Службеници су раније положили стручни 

д р ж а н и испит за ѓеометра ил»л инжењера, или ис-
пит за овлашћеног цивилног теом етра, геодете, или 
геодетског инжењера, неће полагати стручни испит 
за звање млађег геометра односно млађег геодет-
ског инжењера. 

У свим осталим случајевима решиће стручна ко-
мисија да л«1 и коме стручном испиту из овог пра-
вилника одговара раније положени испит, 

Члан 61 
Овај правилни ступа на снагу даном објављива-

ње у ИС лу Јебеном листу Федер ата&ње Народне Ре-
публике Југослвије". 

IV. бр. 3372/48 
25 априла 1948 године 

б е о ф а д 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослвије 

Ј^сип Броз-Тито, е. р 

№3. 
На основу чл. 4 и 9 Уредбе о хидромстеоролош-

Кој струци преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРИПРАВНИЧКА СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА У Х И Д Р О М Е Т Ш Р О Л т и К О Ј 

СТРУЦИ 

ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

'Члан 1 
.Лица, која прси пут ступају у државну службу, и 

то у хидром-етеоролошку струку за звања млађег 
* Ѕсидрометеор ол ошког техничара и хидрометеоролош-

к и асистента а немају стручну праксу за обављање 
послова у овим звањима, примају се у струку као 
ар нпр станици. 

Приправничка служба траје две године. 

Члан 2 
Т&иправнин« з« звање млађег чидрбметеоршгбш-

ког техничара и хИдро^етебро^бШ^ог асистента про-
ђоше сво/ сЧгаж Иа раду у устЉсув&аа ЗсидрОмеТШро-

службе 
Стаж надају провести на р ^ у , и то: 
а) приправници оба Ш Њ а хидролошке гране 

службе галину даИа на »ВДрОлсМвкЛ« п о с л о в н а У 

хидрометеороло-шким управама а Шест месеци у Хи-
дролошком институту или хидролодаој станици ви-
шег реда; 

б) приправници за оба Звања геофизичка и ме-
теоролошки х грана службе према томе да Ли се 
спремају за звања метеоролог или ћеофизичара »а 
одговарајућим пословима у хидрометеоролошки 
управама или у одговарајућем институту односно 
опсерваторија годину дана и цола године на мете-
о р о л о ш к и станицама вишега реда. 

Члан 3 
У циљу што бољег упознавања послова за зва-

ња хидрометеоролошког техничара и хидромете-
оролошког асистента за бреме приправникот ста&а 
приправака контролишу у раду непосредни руко-
в о д и о ^ гране службе у КОЈОЈ ради. 

Руководиоци организационих Јединица У којима 
приправник проводи свој стаж дужни су д а му указу-
ју свестрану .помоћ и проводе га кроз све основне 
послове звања за коЈе се спрема. Приправник 
је дужан да за бреме стажа води лични дневник рада, 
КОЈИ оверава старешина основне јединице у КОЈОЈ је 
приправник радио. 

СТРУЧНИ ИСПИТ 

а) за приправник 

Члан 4 
Приправници за звања млађег хидрометеороло-

шког техничара и хидрометеоролошког асистента сти-
чу право на полагање стручног испита ноел« преве-
деног стажа предвиђеног у чл, 2 ситог Правилника. 

Пријава ес може поднети и нолит полагати ло ис 
теку две трећине протканог приир&биамког стажа, 
ако је Нрипрасгаик за то ћр^ме савладао испитно гра-
диво. 

Приправник подноси пријаву за полагање струч-
ног испита непосредном старешини који је дужан да 
је спроведе испитној комисији са свима потребним 
подацима. 

Члан 5 
Стручни испит се може полагати набише три 

пута. Ако припреми« и по тр-ећи пут не покаже до-
вољан усп^х губи право на даље полагање и на сти-
цање Звања за млађег ?;идр омлете оро Л'б®шг техни-
чара Односно Р е г е н т а . 

Ако кандидат у току полагања »елитна одустане 
Ш даљег п о л и њ а , сматра се да т с п т шт/е поло-
вио. 

Ако припаѓавме услед објективан* Околности 
^оје оправдавају закашњење, као што Је болебт, не 
може благовремено приступила полагању н е ш т а 1 

Може му се продужиш рок за- полагање За шест ме-
сеци. 

-продужење о<Е|Их рокова надлежан је начелник 
Са&еане управе хпд р оме т е ор ОЛ ашк е службе. 

Члан 6 
Стручни испит обухвата општи и стручни део. 

Програм за опушти део испита »прописује Комитет за 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ. 

Члан 7 
Стручни део ис Лита за звање млађег хидранте-

#ро#шт<ог Ге жичара и зевање хи ДрозгетФбр ол о т к о г 
асистента обухвата теоретску и практичну материју 
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чије је познавање потребно за обављање послова 
у овим звањима. 

Стручен део испита за млађе хидрометеоролошки 
техничаре се састоји ш практичног рада) и усменог 
испита, а за звање хидрометеоролошког асистента из 
практичног радмили тезе, писменог и усменог не-
ш т а . 

Кандидат приступа полагању усменог, односно 
писменог и усменог испита после успешно израђеног 
практичног рада односно практичног реда или тезе. 
Писмени усмени испит чине целину, -али кандидат 
се не може пустити на полагање усменог испита, ако 
није успешно положио писмени испит. Писмена ис-
пит траје 4 сата. 

Практични {рад се даје из основних послова зва-
ња за које се испит полаже. 

Практични задатак се ради под контролом непо-
Среди ог ст ар ешине. 

Члан 8 
Ако кандидат покаже на испиту слаб успех из 

једног или два предмета може за те предмете испит 
поновити у року од 1—3 месеца. Ако и на поновном 
нолиту н1е положи ове предмете, биће обавезан да 
понови цео стручни испит. 

Члан 9 
Стручни део испита за звање млађег хидроме-

те-сролошког техничара обухвата: 
а) из хидролошке гране: основе хидролошке, 

основе метеорологије и климатолобије, [практичну 
хидраулику, основе хидротехнике, хидро метри ја са 
хидролошким ©сматрањем, хидролошке статистичка 
служба, познавање хидролошки« инсггрумената гл1 по-
знавање упутстава за вршење хидролошке службе; 

б) из метеоролозите гране: основе метеор олош је, 
основе хидро логи је и климатологиЈе, или физику ат-
мосфере, синоптичку метеорологију са аерологиЈом 
или климатшошко-статистичку службу и ваздухопло-
вну метеорологију или агрометеорологију, познава--
ње метеоролошки* инструмената и познавање упут-
става за вршење метеоролошке службе. 

Члан И) 

Стручни истон за звање хи др о м ет е оро лош ког 
асистента обухвата: 

а) из хидролошке гране: хидро ло гају са хидро-
ло шк им прогнозама, хидрометрију са хидролошким 
осматрана ма и мерењима, основе метеор о логи је, хи-
драулику, катастар вода са хидролошком статистич-
к о ј службом, физику и хемију вода, основана звања 
из хидротехнике са геологијом и педологијом и поз-
навање упутстава за вршење хидролошке службе; 

б) из геофизичка и метеоролошка гране: теориј-
ску метеорологију или општу метеорологију са кли-
матологијом, синоптичку метеоролог ију са а ерол оги* 
јом и ваздухопловном метеорологијом или агроме-
теорологију или геофизику, метеоролошка или гео-
физичка осматрања и мерења и метеоролошку или 
геофизику статистику са познавањем упутстава за 
кршење метеор ол описе службе. 

Члан 11 
Стручни испит з!а звање млађег хидрометеоро-

лошког техничара и хидрометеоролошки асистента 
полаже се пред одговарајућом испитном комисијом 
од три члана које именује сваке године старешина 
надлежан за постављење из редова службеника Са-
везне управе хидрометеоролошке службе, факултета, 
научних установа и'' других установа. "Комисија се 
попуњава потребним бројем чланова за испитивање 
из свију# предмета. 

Члан 12 
По" свршеном стручном испиту испитна ко мисија 

оцењује кандидата са оценом одличан, врло добар 
и доб>зр и издаде му св!едочинство о положеном стру-
чном испиту. 

Члан 13 
Приправник за звање млађег хидр ом етеоро ло,шк ог 

техничара по положеном испиту поставља се у авјање 
млађег хидрометеоролошког техничара, ® приправн 
ник за звање хидрометеоролошког асистента у ово 
звањеТ 

Ознаке уже специјалисти по чл. 6 Основне уред-
бе о хидрометеоролошкој струци сш'чу се према об-
ласти струке из које је приправник раздао практичан 
рад или тезу на стручном испиту. 

Члан 14 
Испит се полаже у Савезној уцрта? хидромете* 

оролошке службе .при В ТЈ ади ФНРЈ у Београду. За 
полагање испита постоје два испитна периода у току 
година. По потреби испити се могу одржати* и ван 
ових периода. 

Члан 15 
Кандидату који полаже стручни испит ван места 

службовања премда накнада путних, трошкова за 
службено путовање. 

Уколико кандидат неоправдано одустане од по-
лагања испита нема право на накнаду путних трош-
кова. 

Ради припремања за прво полагање (стручног ис-
пита приправни ку се може дати 10—30 дана плаће-
ног отсуства. 

б) За стицање вишег звања 

Члан 16 
За добијање зв-ања хидрометеоролошког надзор-

ника из звања старијег осматра а и за добивање 
звања вишег хидрометеоролошког техничара полаже 
се стручни испит. 

Програм стручног испита обухвата одређену те-
оретску и практичну стручну материју, потребну за 
обављање послова поменутих звања. 

Члан 17 
За полагање стручног испита за добијање звања 

хидрометеоролошкиот надзорника и вишег хидроме-
теоролошког техничара испитна комисија ће тражити 
од установе у којој је службеник на раду доказе 
о дотадашњем раду службеника у звању старијег ос-
матрача односно хидр о ме т е о р ол ош ког техничара. 

Члан 18 
Стручни испит за добијање звања хидро мете оро* 

лошког надзорника састоји се из практичног рада 
и усменог испита а за добијање звања вишег хВДро-
метеоролошког техничара из практичног рада, пис-
меног и усменог дела испита. 

Писмени) испит се полаже после успешно изра-
ђеног практичног рада а усмени -после положеног 
писменог испита. Практични рад се обавља под 
контролом непосредног руководиоца организационе 
јединице у којој службеник ради и то у станици/ус-
танови или на терену. Практични? задатак треба да 
обухвати једну или више група из основних послова 
»др ед виђе них у чл. 2 Основне уредбе о хидрометеорр-
лошкој струци за звање хидрометеоролошког над« 
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бориша односно 1 вишег х ндр ом е т е ор о л ош ког техни-
чара. Израда практичног задатка за звање хидроме-
теоролошког надзорника може да траје месец да иа, 
а за! звање вишег хидр©метеоролошког техничара до 
три месеца. 

Члан 19 л 

Програм писменог и усменог и испита из теорет-
ске и практичне материје обухвата*: 

а) за добијање звања хидр ©метеор ол описот над-
зорника из хидролошке граде: основна знања из 
хидролошке и метеорологија оа кш!мато логи јом; 
постављање водомерних и кишомерних станица; ос-
новне хидролошке калкулантске послове; познавање 
хидролошка инструмената и1 рад оа њима; позна-
вање технике појединих хидролошких послова; цоз-
Н1а1вање упутстава за рад хидролошких и падагин-
ских станица; 

б) за добијање звања хидрометеоролшког над-
зорника из метеоролошке гране: основна звања из 
хидролошје и метеорологије са климатололијом; по-
стављање кишомериих станица; основне метеороло-
шко-климатолошке калкулангске послове; познавање 
метеор ол ошких инстр учената* и технике компликова-
ти'јих метеор ол ошких мерења; познавање технике 
појединих метеоролошки^ послова, познавање упут-
става за рад метеоролошких и водомерних станица; 

в) за добијање зшња вишег хидрометеороло— 
шког техничара из хидролошке гране; хидролошка 
статистика са катастром вода. методику хидроло-
шких мерења и хидр.ауличних рачунања, познавање 
технике свих послова хидролошке службе, основе 
в одо привреде и геологије; 

г) за добијање звања вишег хидрометеороло-
шкиот техничара геофизичке и метеоролошке гране: 
АЈетеоролошку или гео физичку статистику, мето ди ку 
метеоролошки« или геофизичких мерења, познавање 
технике ових послова једне метеоролошке или гео-
физичке гр ане % Израду техничких студија из поје-
диних области'метеор ол оги је и геофизике. 

Члан 20 

Прописи члана 12, 13, 15 и 16 важе у свему и за 
помагање стручног испита за звање хидр о метеор о-
лошког' надзорника и вишег хидрометеоролошког 
техничара. 

Члан 21 

За; стицање звања ЕМШИ хидрометеоролог и ви-
ша, потребна је препоручљиво оцена. стручне коми-
сије, која на основу прегледа и оцене стручних и 
научних радова кандидата даје мишљење за његово 
унапређење 

За стицале звања хидрометеоролошког саветни-
ке! из ЗВ1Н1Њ9 вишег хидрометеоролошког техничара 
потребно је да кандидат пред стручном комисијом 
покаже да располаже, стручним знањем за вршење 
основних послова предвиђених за зв1зње хидромете-
ор ол одвио г с а в е т н и к У ту сврху кандидат је оба-
везан да успешно изради један стручан рад и пред 
стручном комисијом исти успешно одбрани. 

Члан 22 

Стручну комисију т претходног члана именује 
старешина надлежан з»а унапређење у више »вање 
из редова познатих високих стручњака хидромете-
оролога из Савезне управе, научних установа« и уни-
верзитета « органа персоналне службе. 

СТРУЧНИ КУРСЕВИ.ЗА ДОБИЈАЊЕ ЗВАЊА 
У СТРУЦИ 

а ) Врста курсева и њихов ранг 

Члан 23 
За добијање звања осматрачи и хидрометеороло-

шког надзорника уотаиовљава се куре за осма тр аче 
и хитрометеоролошке надзорнике. Курс има ранг 
ниже стручне школе. 

Члан 24 
Ради 

употпуњзвања квалификација за добивање 
звања из чл. 2 под Б Основне уредбе о хидромете-
сролошкој струци службеника у звању хидромете-
орол ошког надзорника који се истичу својим способ-
востима и службеника у звању млађег хидромете-
оролошког техничара којима недостаје школска и 
стручни спрема за. обављање послова звања, установ-
љује се хидрометеоролошки технички курс.' 

Положени завршни »опит овог курса признаје се 
као спрема која се тражи по чл. 2 под Б поменуте 
уредбе. 

Члан 25 
Осматрачи, хидрометеоролошки надзорници и 

млађи хидрометеоролошки техничари којима недо-
стаје потребна стручна« школска спрема за звоње из 
чл. 2 под Б Основне уредбе о хидромегеоролошкој 
струци могу »приватно полагаш годишње, испите у 
средњој хидром>етеоролошкој школи, ако и ш ју школ-
ску претспрему која се за ову школу тражи. 

б) Наставни програм и трајање курса 

Члан 26 
Ови се курсеви састоје из теориске наставе и 

практичне обуке. 
Кур е т осм*тр1аЧе и гидрометеоролошке надзор-

нике траје четири месеца, а хидрометеоролошки тех-
нички курс траје десет месеци. 

Програм рада к у р т одредиће старешина надле-
жан за постављење приликом оснивања сваког поје-
диног курса, а наставнике курсева именоваће начел-
ник Савезне управе из круга- службеника Савезне 
управе хи,дрометеоролошке службе при Вл'=ди ФНРЈ 
и стручњака в'?н ње. 

в) Испитна комисија 

Члан 27 
Из краЈу сваког курса слушаоци полажу испит 

пред испитном комисијом КОЈУ сачињавају три стална 
члана и наставник предмета КОЈИ се полаже. 

Оцењивање слушаоца и издавање сведочаше™ а 
о положеном испиту врши се по одредбама прописа-
ним зв оцењивање и издавање св едо канетава при-
правницима е положеном стручном испиту. 

Члан 28 
Завршни испит на курсу за осматране и хидро-

метеоролошке надзорнике се састоји из практичног 
рада и усменог испипа а на хидрометеоролошком 
техничком курсу и? практичног рада са писменим 
извештајем о том раду и усменог испита. 

Слушалац стиче право ка полагање усменог ис-
пита тек по успешно израђеном практичном задатку. 

Практични рад се ради под контролом руководи-
оца гране службе из које је дат задатак. Израда 
практичног задатка траје највише три дана. 
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г) Време и место одржавања курса и полагање 
испита 

Члан 29 

Курс за осматрачи надзорни,ке се одржава у 
фшраваш хидроиметеор ол описе службе, .а хидрометео-
ролошки1 технички курс држаће -се у Савезној управ« 
зЉјдроАвѓетеоролошасе службе у Београду. 

Почетак и завршетак курса одредиће старешино 
надлежан 31а постављење приликом оснивања- сваког 
појединог куроа. 

Члан 30 
Слушао^? курса за осматрачи и хидр о метеор о-

лошке надзорнике по успешно положеном испиту 
•могу да стекну звање осматрачи односно звање хи-
др ометеор ол о т к ог надзорника из звања старијег 
осмат|р!а1ч»а1 

Слушаоци из хидро матео ро лошког техничког 
курса могу да ст сишу звања из чл. 2 под Б Основне 
уредбе о хидрометеоролошкој струци. 

Члан 31 
Трошкови за одржавање стручних курсева пада-

ју на терет Савезне управе хидрометеоролошке слу-
жбе при Влади ФНРЈ а надзор и е вод ендрју над 
њима ври:« Отсек 3|3 школе и курсеве Персошлног 
одељења Огреше управе хидро мет еороло т к е службе. 

Члан 32 
Зз стручно усавршавање службенава хидромете-

оролошки струке могу се одржавати повремени кур-
севи, чији ће т г и рида, програм и организацију од-
редите начелник Сав е лме уп'ра)зе хидр ом е т е ор о л о шк е 
службе при Влад« ФНРЈ. 

Овај курс не даје право н,а стицање звања, али 
се узима' У обзир за добијање вишег зшња. 

ПРЕЛАЗ ИЗ ДРУГЕ СТРУКЕ У ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКУ СТРУКУ 

а.) За припиенине 

Члан Зв 

При прелазу из »фуге струке у хидрометеороло-
шку струку потребне је да приправник ш о стручну 
од,носно школску спрему прописану за хидрометеоро-
лош,ку струку и да Ч-ЈЗ крају одређеног рока положи 
стручни испит. 

ПрипраЕЕику се може призма ти ранија (приправ-
ничка служба, а дужина стаж,а> У том случају одре-
ђује се према сродност« послова раније и, хидроме-
теоролошке струке као ч прем1а степену спремност« 
<пр 1шр'2внетка ?а полаглње истите, -е тим да укупна 
ири правничка служба не може бити прића од две 
.трећине припора'ЕШчке службе хидрометеоролошке 
струке. 

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

Члан 
Приираанику, КОЈИ је стручни испих положио ире 

престанка службе, признаће се положени »сват при)-
ликом враћања у службу ако прекид није био дужЈ 
од једне године. 

б) службеник« 

Члан 36 
Прелаз из друге струке У хидро мет боро лешку 

струку допушта се ако службеник к о м прелази има 
стручну опрему предвиђену за одговарајуће зв&ње 
хидрометеоролошке струке и да на крају одређеног 
рома положи стручни испит. Ро« за полагање овог 
испита не може бити краћи од 3 месеца ки1 дужи од 
године дана. По положеном, стручном испиту службе-
ник се поставља на одређено звање. До постављења 
ва ново звање службеник задржава плату дотадањег 
зв&ња. 

Службеник неће у хидрометеоролошкој струци 
полагати оне предмете које је положио у ранијој 
струци. 

Ако при прелазу из друге струке у хидрометео-
ролошки струку службеник добиле неко више звање 
за -које ник пр описан стручни« испит, поле гаће струч-
ни »и!спит предвиђен за- почетно зшње из одређене 
групе зида а 

Чл&и 36 
Стручни испит при прелазу из друге струке у хи-

дрометеоролошку струку неће полагати службеници 
који долазе за руководи е службенике као да служ-
беници који прелазе ради нарочите способности и 
потребе службе. 

Исто тако, од ст ажа и полагања, испипа могу се 
ослободиш службеници који по оцени етру тле ко-
мисије имају доказану спрему и праксу за вршење 
послова одређеног звања хидрометеоролошки струке. 

Завршне одредбе 

Члан 37 

Преведени приправници морају /полагати стручни 
испит према- одредбама овог правилника. 

Ако пр »правнику истекао рок приод авничке 
службе или је до истека рока остало недовољно вре-
мена за припремање стручног испита, продужиће се 
у том случају приправничка служба ради полагања 
стручног бесниш за онолико времена! колико је по-
требно за припремање испита, али највише за 6 ме-
сеци. 

Члан 38 
Изузетно у хидромегеоролошкој струци може се 

за приправни,ка за звање хи дром ет е ор о л о т к о г -аси-
стента поставити лице које нема) прописане кв ал ифи-
кзције е тим да V року од две године од дата по-
стављења употпуни своје квалификације и положи 
одговарајући стручни испит. 

Члан 39 
Службеник који није положио стручни испит или 

истиот који је положио не одговара испиту прописа-
ном з»а« звање на које је преведен, дуж^н је стручни 
нолит односно дотуку овог испита положити у року 
од једне године од ступ 1ња на снагу овог правил-
ника. 

Члан 40 
По оцени струиве компоте од полагања стручног 

испита иа претходног члана могу се осл обо ди ти ру-
ководи«, службеници, мао и службеници који1 има ЈУ 
потребну стручну, праксу и способност за (вршење 
послова одређеног звања, односно функције. 
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Члан 41 
Постојећи специјални стручни курсеви/имају се 

саобразити одредбама о стручним курсевима из овог 
правилника. 

Члан 42 
У сваком -конкретном случају стручна комисија 

ће решити коме стручном испиту из одаог правилника 
одговара раније положени испит. 

Члан 43 
Овај правилне ступа иа снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југ осл авије". 

IV бр. 3371 
25 априла 1948 године 

"Београд 
Претседник Владе 'ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Ју гос лави је 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

404. 

На основу чл. 27 Закона о таксама *и чл. 33 Уред-
бе о поразу на промет производа а У вези Решења 
^Мик0ст!р»а финансија ФНРЈ бр. 593 од 31 јануара 
Г947 године 3'фебруара 1947 године о -пркосу по-
слова око израде и продаје таксених и 'пореских 
'Вредносница ч*а 'Народну банку 'ФНРЈ, »нронисујем 

У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ ПРОДАЈЕ ТАКСЕНИХ Ш *В©РЕОШХ 
ВРЕДНОСНИЦА 

1) Почев 'ОД 1 -јула 1948 године Народна 'банка 
' Ф Ж Ј ' о р г а н и з о в а службу продаје таксених и по-
реских вредносница преко својих седишта. 

2) До 30 јуна 1948 године Народна <ба«ка 'ФНРЈ 
преузеће од среских и градских народних одбора 
службу продаје таксених и пореских вредносо/ца. 

'3) Народна« банка ФНРЈ прописаће упутства за 
организацију » контролу ове службе. 

Бр. 20633 
1 јуеа 1948 године 

-Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, е р. 

405. 
Ва обнову члана 13 Закона о удружењима, збо-

ровима 'и другим јавним скуповима, а по 'испуњењу 
услова из чл. 14, 15 и 16 овога за кош доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И **АДА УДРУЖЕЊУ 

НАРОДНА ТЕХНИКА 

Одобрава се према поднесеном превре мен ом ста-
туту оснивање и рад удружењу Народна техника са 
седиштем у Београду, а са делатношћу на терито-
рији »Феде рат иви е Народне Републике Југославија. 

IV бр, '9916 
4 #уна 1948 године 

Београд ^ 
»'Министар унутрашњих послава 

Александар 'Рашковић, Р-

406. 
На основу члана '13 Закона о удружењима, збо* 

ромима ц другим јавним е купов им. а, а по испуњењу 
услова из чл. 14, 16 и 16 овог закона доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА 

ФАРМАЦЕУТСКИХ УДРУЖЕЊА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава се према поднеееним пр,авилим.а и про-
граму оснивање и рад Савеза фѕ»рмацеутсшх удру-
жења ФНРЈ са седиштем у Београду, .а са делатно-
шћу на територији Федераиивне Народне Републике 
Југославије. 

IV бр. 8932. 
31 мај/а 1948 године 

Београд 
»Министар унутрашњих послова 

Александар вранковић, с. р. 

•На дан 26 јула 1948 године пустиће се у течај је-
дн^ емисија пригодних поштанских марака са виш-
ком поводом прославе 80-годишњице оснивања Југо-
словенске академије знаности и умјетности у Загребу. 

Емисија има три вредностима вишком,-и то* 
' 1) од 4. — + 2 дин. боје плаве са ликом Јосипа 

ИЈт рос мајер а; 
'Од 2.50 + 1. дин. боје црвене са ликом Фра-

ње Раниот; и 
3) од 1.50 + 0.50 дин. боје зелене са лик стм Ђуре 

Даничића. 
'Марке 'ће 'бити у течају и продаваће 'их све 'поште 

у земљи од 26 јула до 25 октобра 1948 год 1не за-
кључно а за франкирање пошиљака важеће још до 
25 новембра 1948 године закључно. 

Мбр. 1101 
4 јуна 1948 године 

'Београд 
Министар 'пошта, 

'Др Заим Шарац, с. р. 

Комитет за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ, <по извршеном сравњењу са. изворним тек-
стом, установио је да се у тексту Решења о ценама 
и ра Фатима лекова м сснитетске робе, објављеном 
у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 46 од 3 јуна 1948 
године, поткрала ниже наведена грешка', те даје 
следећу 

И С П Р А В К У 
РЕШЕЊА О ЦЕНАМА <И РАБАТИМА ЛЕКОВА И 

САНИТЕТСКЕ РОБЕ 
У уводу решења, уместо речи: . . . . „Претседни-

ИИЈСОМ савезног савета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
^издаје" треба да стоји . . . „Претседетиком Савезне 
планске демисије, доносим:" 

Бр. 5390- — Из Комитета за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ, 5 маја1 1948 године. 

#07. 
На* «осно»у чл. 4 Закона, о поштанско-телегррфоко-

телефшским таксама („Службени лист ФНРЈ" бр. 
81/46, и" 105/46 доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
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У К А З И 
У К А З 

На основу, чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а н.а 
предлог Владе Федеративна Народне Републике Ју-
шславије, Президијум Народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југо славије 

р е ш и о ј е 

Да се за амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Југославије у Прагу, постави Сти липов ић 
Маријан Претседник Комитета за школе и науку ири 
Влади ФНРЈ. 

У. бр. 941 
10 јуна 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југослвије 

Р Е Ш Е Њ 6 , 

За Секретара, * 
Потпретседшк, 

Моша Пијаде, с. р. 

Претседник, 

др Ива« Рибар, с. р. 

У К А З 

На основу чл. 74 тач. 10 Устава Ф0Н1РЈ, а на 
предлог Владе Федеративна Народне Републике Ју-
гославије, Президијум Народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југ ос лав ије 

р е ш и в о ј е 
Да се опозове са досадашње дужности Чернеј' 

Дарко амбасадор ФНРЈ у Прагу. 
У бр. 940 

10 јуна 1948 године 
Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 
За Секретара, Претседник, 

Лотпретседкик, 
Моша Пијаде, с. р. Др Ива« Рибар, с. р. 

У К А З 

На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а ка 
»предлог Владе Федеративна Народне Републике Ју-
гославије, Президијум Народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југо славије 

р е тит о • ј е 
Да -се аа- опуномоћеног министра саветника Ам* 

басаде Федер ат ивас Народне Републике Југославије 
у Паризу, постави Латиновић Лазар дипломатско-
конзуларни саветник Мишст.грств-а спољних послова. 

У. бр. 939 
10 јуна 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 
За Секретару 

Потпретседкик, 
Моша Пијаде, с. р. 

Претседник, 
« 

др Ива« Рибар, с. р. 

Решењем Претседник Савезне планске комисије 
пере. бр. 562 од 24 маја 1948 године, у споразуму 
са Претседником Владе ФНРЈ, постављен је Кне-
жевић инж Филип, досадашњи помоћник Министра 
саобраћаја ФНРЈ, за потпретседника Савезне план-
ске комисије. 

Решењем Министра електро пр неред е ФНРЈ бр. 
1254/48, у споразуму са Претседником Владе ФНРЈ, 
постављен је Ковач др Павле, виши правни рефе-
рент, за административног директора Савезног про-
јектантског блроа за хидроелектричен а постројења*. 

Решењем Министра лаке индустрије ФНРЈ пере. 
број 6224 од 19 априла 1948 године, у сагласности са 
Претседником Владе ФНРЈ, постављен је Пејановић 
Велимир, персонални референт, за заменика гене-
ралног директора за кадрове у Генералној дирекцији 
савезне индустрије дувана. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије11 

у броју 26 од 12 маја 1948 године објављује: 
Одлуку о проглашењу Грс.дсксг грађевинског 

предузећа у Новом Саду за предузеће покрајинског 
значаја; 

Решење о стављању национализов^них предузе-
ћа под управу среских и градских народних одбора; 

Решење о одређивању нежитородних подручја 
на територији Народне Републике Србије на којима 
ће се земљорадницима продавати кукуруз у везаној 
трговини; 

Правилник о висини накнаде за анализе, радове 
и производе у државним бактериолошки^ и хеми-
ски1м лабораторијама, и другим здрѕ истеком у слано-
вам.а. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

400. Решење о потврди Споразума о вазду-
шном .саобраћају између Федеративне На-
родне Републике Југо славије и Републике 
Пољске — 681 

401. Решење о потврди Споразума између 
ФНРЈ и Чехосл.звачке Републике о ва-
здушном саобраћају ^ — 684 

402. Правилник о пр нпр авничкој служби, струч-
ним испитима и курсевима- службеника 
геодетске струке — — — 686 

4(В. Пр а® ил ник о припр зеничко ј служби, струч-
ним испитима и курсевима у хидроодете-
оролошкој струци 691 

404. Упутство о начину продаје таксених и по-
реских вредносница — — 695 

405. Решење о одобрењу оснивања и рада 
Удружења Народна техника 695 

406. Решење о одобрењу ошивањ-а и рада 
Савеза фармацеуте!«^ удружења Феде-
тивне Народне Републике Југослав|ије — 696 

407. Решење о пуштању у течај емисије .при-
годних марака поводом прославе 80-годи-
шњице оснивања Југо словенске академије 
знаности и умјетности у Загребу 695 
Исправка Решења о ценама и рабатима 
лекова и санитетске робе - 690 

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

к а ^ штампаром предузећа, Београд 


