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428. 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влада 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде иа. предлог Претседник а Привредног еа1-
вет>а Владе ФНРЈ и Министри трговине снабде-
вања ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПРОДАЈИ КРУПНИХ И СРЕДЊИХ ПОЉОПРИ-
ВРЕДНИХ МАШИНА СЕЉАЧКИМ РАДНИМ ЗА-
ДРУГАМА И ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ ЗАДРУГАМА 

Члан 1 

Кдоуше и средње пољопривредне машине првен-
ствено ће се продавати сељачким радпкш задру-
гама и з ем л,ор а ди ичш1м задругама и то по нижим 
ѕјединствшт!' ценама. 

Члан 5 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивао!* 
у „Службеном листу Федеративне Народне Реду;-* 
блике Југо славије". 

21 јуна 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбрану 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е р. 
Министар 

трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

Член 2 

Које се пољопривредне машине имају сматрати 
крупним и средњим одредиће Министар трговине и 
снабдевања ФНРЈ у сагласности са Министром по-
'љопривреде ФНРЈ м Прете е динком Комитета »а за-
№угарство Владе ФНРЈ. 

Члан 3 

Којчић др ода ј,е крупних и .средњих пољопривред-
них машина сељачким радним задругама и земљо-
радничким задругама прописаће Министар тргови-
не и снабдевања ФНРЈ у сагласности: са Претсед-
н и к ^ Комитета' за> задругариве) Владе ФНРЈ. 

Члан 4 

Упутства о начину коришћења и употреби 
крупних и средњих пољопривредних машина куп-
љених од страве задруга гло прописима ове уредбе 
прописане Комитет за задрупарство Владе ФНРЈ. 

429. 

На основу чл 2 Уредбе о продаји пољопривреда 
них производа везаној са правом да куповину одре-
ђених индустриских производа по нижим једин* 
ственим ценама, на предлог Претседник Привред-
н о ^ савета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У Б Р . X 

0 ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ГРОЖЂА ЗА 
ПРЕРАДУ 

1) За куповину грожђа з»а прераду одређује се 
просечна, државна (везана) ц е т од 3,50 динара' за 
1 кг франко сабирно место купца. 

У оквиру ове просечне цене, министар трговина 
и снабдевања наводне републике, у споразуму са 
министром пољопривреде народне републике, одре* 
даће цене грожђу за прераду према сорте, поп ек лу, 
квалитету, подручју, рандману у те ку ћини, -садржини 
шећера' као и трошковима прераде водећи ири том 
рачуна и о одређшим државним (везаним) ценам« 
вину и осталим прерађевинама из грожђа. 
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2) Ов,а наредба ступа на снагу даном објављи-
вање. у ,Служавком листуV Федер^и,ше. Народну Р&-
публике Југославија". 

IV бр. 5295 
21 јуда 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

И' Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Привредног савета* Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

зија износи 2>% од укупне, продајне цане* таксених: 
вредносница.!инодобф^ва се у ' г о т о в у и 

б);уугач.> 12 правилника уз члан ОМ Закова оотак* 
сама уместо „З на сто'' ставка! се 

Члан 2 

Ов-ај правилник ступа на снагу десет дана п | 
објављивању у „Службеном листу Федеративна 
родне Републике Југославија". 

Бр, 18732 
(16 јуна 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с, р. 

43». 
У вези чл. 7 Уредбе о Народном зајму Петого-

Дишњег плша развитка народне привреде ФНРЈ, 
Бледа ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОЧЕТНУ И ТРАЈАЊУ УПИСА НАРОДНОГ 
ЗАЈМА ПЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВИТКА 

НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ ФНРЈ 

Упис Народног заЈма Петогодишљег пл^на раз-
витка народне привреде Фе деренине Народне Репу* 
бл-ше Југослвије отпочеће ига даи 1' ЈУЈва 1948 го* 
дине и трајаће 'највише 30 (тридесет) дад* 

IV, бр. 5294 
21 јуна! 1948 годиме 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар и аро дне одбран* 
Маршал Југославија 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар- фиеаноиЈа, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

431. 

На основу чл. 24 и 28 З-акона о таксама препи-
сујем 

П Р А В И Л И Н К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА* ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗА-

КОНА О ТАКСАМА 

Члан 1 

У Правилнику за извршење Закона о< таксама 
(„Службени лист ФНРЈ" бр«. 101/45 и бр. 70/46) чине 
се ове измене: 

а) последња реченица _тачке 10' правилнике ^ 
члан 24 Закона о таксама мења »се и> гласи:« „Прови-

432. 

На основу чл. 6 и 9 Уредбе -о струкама поморске 
и унутрашње пловидбе, у сагласности са Комитетом 
за« за.конодавсто и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРШРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА СТРУКА ПОМОРСКЕ И УНУ-
ТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ (УКОЛИКО СЕ ОДНОСИ НА 

УНУТРАШЊУ ПЛОВИДБУ) 

I. — САОБРАЋАЈНА СТРУКА ПОМОРСКЕ И 
УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: САОБРАЋАЈНА СТРУКА} 

х Саобраћајна струка унутрашње пловидбе. 
А) Приправнички стаж 

Члан 1 
У саобраћајном струци унутрашње пловидбе при-

правнички стаж ПОСТОЈИ, за звање поручника унутра-
шње пловидбе. 

Трагање стажа за поручника унутрашње пловидбе, 
у смислу Уредбе о струкама поморске и унутрашње 
•пловидбе, износи најмање 2 године уброђења од ко-
јих најмање 1 година на тегљачима унутрашње пло* 
вадбе. 

За време трајања стажа приправници ће вршити 
наизменично следеће основне послове, и то: 

1) дел уб«»о-манев ирске; 
2) а даљини стр ат и»в н е и рачунске; 
3) састављање и извезивање вуче; и -
4) навигације . 

Члан 2 
Контролу извршења при правничког стѕѕжа и ста-

рање да се приправник што боље упозна са посло-
вима звања за које се поспрема, врши заповедник 
брода на коме Је приправник укроћен. 

За срема уброђења приправник, је обавезан да 
В<Ш*.,СВОЈ дневник рада«, КОЈИ ће контролисати, и̂  ове-
рагаагги заповедник брода сваких 10* дана. 
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Ј0ошрол»у спровођења1 приправникот стажа -могу 
©радити 'и други органи, КОЈ€ одреди старешина над-
лежан за постављење. 

Б) Стручни испити 

а) С т р у ч н и и с п и т и п р и № р а в н и к а 
з а п о р у ч н и к а у н у т р а ш њ е п л о в и д б е 

Члан 3 

Ир »гера ш и к стиче право на полагање стручног 
испита после завршеног стажа. 

У и з у з е т и м и оправданим случајевима стареши-
на надлежан за постављење може принрашшку одо-
брити полагање с т р у ч н а испита по истеку 2/3 вре-
мена ирогшсанш^' стажа. 

Приправник маже полагаш е пружни испит нај-
тоше три пута). Ро« за »поновио полагање стручног 
бизли та1 Је три д о ' т а с т месеци. 

Приправнички стаж се може продужити у опран-
даним случајевима за шест месеци. 

Члан 4 

Стручни испв? >приправник а за поручника уну-
трашње п л о ш к е за кан дада те који су завршили 
бродгрски отсек бродарског техникума или>њшу> раш-
ке стручне школе (поморског техникума) састоји се 
из -писменог, усменог и практичног дела. 

Програм усменог испита састоји се из општег и 
СКУЧЕНОГ дела. 

I) Писмени дао испита обухвата обраду по једног 
предмета из: '» 

1) навигације и маневрирање; и 
2) бр ©доградње. 
II) Општи део усменог испита прописује Коми-

тет за законодавство и изр адњу'народне власти« Вла-
де ФНРЈ. 

III) Стручни део усменог испита обухвата: 
1) речну кави ацију и ма-неврисање; 
2) бродоградње и опрему брода; 
&)'ХИДрогрЕф.иЈу и хидротехнику; 
4) речно-управне пловидбене и техничке про* 

тог; - - ' 
5) п а ш и н о и међународно пловидбено* право; 
6) пристаништа и њихова постројења; 
7) сигнализацију и обележавање; 
8) бродску хигијену (медицину); 
Ф) техничку екеплаатацију речних пловила; и 
10) организацију рада и норме. 
IV) Практични испит врши се на пловилу са соп-

ственим (Погоном преко 200 ИКС а обухвата градиво 
мз практичне навигације, маневсрисањл пловилом и 
вучом. 
' Предмети назедени у ставу I) тач. 1) ставу Ш) 
та)ч. 1, 2, 4, и 7 и практични испит сматрану се глав-
ним, а остали помоћним предметима. 

Писмени испит траје 4 часа. 

Чдан 5 

Приправници за поручника унутрашње пловидбе 
који немају свршени бр одар ски отсек бродарског тех-
никама или њему сличне стручне школе (поморског 
тежникума) полажу стручни испит после завршеног 
курса из свих оних предмета, које су били обавези« 
Ла) слушају на курсу. 

б) С т р у ч н и и с п и т и з а д о б и ј а њ е 
в и ш и х з в а њ а 

Члан б 
У саобраћа јн ој струци постоје стручни испити за 

добијање следећих виших звања: 
1) за звање капетана унутрашње пловидбе; и 
2) за^зв!рње пристанишћог капетана II класе. 

Члан 7 
Поручник унутрашње пловидбе после 3 чгодине 

уброђењ,а у том звању, од КОЈИХ најмање 2 године 
на тегљачимз, стиче право на полагање испита за 
звање капетана унутрашње пловидбе. 

Бродовођа после три године уброђења у том зва" 
н>У, од КОЈИХ н е м а њ е две године на тегљачима, стиче 
право на полагање испита за звање капетана уну-
трашња пловидбе по завршеном курсу. 

Поручник унутрашње пловидбе и бродон >ђа ду-
жни су да за време уброђења (стажа) предвиђеног 
за стицање звања капетана унутрашње пловидбе воде 
СВОЈ дневник рада, КОЈИ ће контролисати и оверавати 
заповедник брода (уколико сам кандидат није и за-
поведник брода) а" повремено капетанија пристани-
шта или наша конзуларна претставништва У ино-
странству 

Упутства за вођење дневника рада издаје Ин-
спекција унутрашње пловидбе. 

Члан 8 
Стручни испит за звгње капетана унутрашње 

пловидбе састоји се из писменог, усменог и практич-
ног дела. 

I) Писмени део обухвата обраду једног пред-
мета из: 

1) навигације и маневрисање; и 
2) народног и међуна,оодног пловидбеног права. 

II) Општи д°о > сл еног исп п а прописује Коми-
тет за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ. 

III) Стручни део усменог испита обухвата: 
1) речну навигацију и маневрирање; 
2) ргчно-упрпвне пловидбене и техничке про-

писе; 
3) народно и међународно пловидбено право; 
4) сигнализацију и обележавање; 
5) хидрографиЈу и хидротехнику; 
6) техничку екс пио а тапију речних пловила; 
7) организацију рада и норме; 
8) мете урологију; 
9) бродску хигијену (медицина); 

10) ен цик лон ед и ЈУ строЈарства. 
IV) Практични иан иг врши се на тегљачу преко 

400 ИКС и обухвата градиво из практичне навига-
ције и маневрисања тегљачем и вучом. 

Предмети наведени у ставу I) тач. 1, ставу III) 
тач. 1, 3, 5, 6, 7 и практични игоит сматрају се глав-
ним, а остали су помоћни предмети. 

Писмени испит тра је 4 часа. 
Бродовођа полаже општи и стручни део усменог 

испита из свих предмета које 1е био обавезан да 
слуша на курсу за капетана унутрашње пловидбе. 

Чл,а»н -9 
Капетан унутрашње пловидбе, после 1 године 

праксе у Јединицама надзора безбедности пловидбе, 
може се поставити у~ звање пристанишног капетана 
II класе — без полагања испита. 

Поручник унутрашње пловидбе после 3 године 
службе у том звању, о д којих најмање 2 године У 
јединицама надзора безбедности пловидбе, сти**,е пра-
во на полагање стручног испита за- звање пристани-
шног капетана И класе 
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Цлјн 10 
Стручни испит за звање гори е тамиш« ог капетана 

II кр асе е ЕС ТОЈ и се из писменог и усменог дела. 
(I) Писмени део испита обухвата обраду Једне 

теме из. 
I) реч»н»о-упр»гвних прописа (бродски удеси, без-

бедност пловила у п»р настан иш ту, образовање зимов-
ник а и СЛ). 

II) Програм усменог испита обухвата општи и 
стручни део. 

а) општи део усменог испита прописује Комитет 
за законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ. 

б) Стручни део усменог испита' 'Обухвата: 
1) предмете из чл. 8 та.ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

и 10; 
2) експлоатации пристаништа; 
3) пристаништа и њихова постројења; 
4) регистровање и контролу пловила', баждарење, 

бродске исправе; 
5) админисграцију — ислеђења и одлуке; 
6) статистику, и 
7) привредно-финансиски закон. 
Предмети наведени под II) а) и под б) тач. 2, 4, 

5 и 7 члрлт 8/111 тач. 1 2, 4, 5, 6 и 7 као и писмени 
апс пит сматрају се главним; а остали су помоћни 
предмете* 

в) С т р у ч н и и с п и т з а п о ј е д и н е п о с л о в е 
з в а њ а г д е н и ј е п р е д в и ђ е н 

п р и п р а в н и ч к и е т & ж 

Члан 11 
У саобраћајна] струци ио стоје стручни испити 

за поједине послове звања где није предвиђен при-
правнички стаок, и »то: 

1) за звање бродара II класе; 
2) за звање бродара I класе, 
3) за зевање саобраћа ЈН ог техничара1; и 
4) за звање бродовође. 

Члан 12 

З а поједине послове звања бродара II класе по-
стоје следећи стручни испити: 

а) за руковођење погубним радом посаде пловила 
(редар палубе); 

б) за руковођење и крмарење теретњак ом (кр-
мар теретњака); и 

в) за спровођење теретњака кроз одређене сек-
торе пловног пута (спроводник теретњака). 

Члан 13 

За поједине послове звања бродара I класе по-
стоје следећи стручни испити: 

а) за самостално крмарење бродом дању, а ноћу 
под надзором (II бродски крмар); 

б) за одржавање саобраћаЈног реда у пристани-
шту (редар пристаништа); 

в) за обављање службе надзора и обележавање 
пловних путева (надзорник пловног пута); 

г) за вршење ман ипу."а ци Је пловила у рејону при-
станишта, бродоградилишта или радионице (крмар 
пристаништа — бродсградилишта или радионице); и 

д) за послове помоћника рониоца 

в) за помоћника руковаоца багера — елеватора; 
, г) за руковођење радом багера — елеватора (ру-

п о д л а ц багера — е лев ат ора); 
д) за и ом опанка руковаоца пловне дизалице; 
ђ) за руковођење радом пловне дизалице (руко-

в»алац пловне дизалице); и 
е) за ронилачке послове своје специјалност (ра* 

нилац). 

Члан 15 
Бродар III класе на пословима обављања! палубне 

службе и руковања палубним уређајем (морнар) сти-
че право на полагање стручног испита: 

а) за послове звања из чл. 12 под а) (редара па-
лубе) после 2 и по године убро-ђења од којих нај-
мање 1 и по годину на тегљачима; 

б) за послове звања из чл. 12 под б) (крмар а те-
ретњака) после 2 и по године уброђења од којих 
најмање 1 годину на теретњацима; и 

в) за послове звања из чл 12 под в) (спроводник 
теретњака) после 2 и по године уброђења од ходах 
I и по годину на тегљачима. ^ 

Члак 16 
С л у ж б е н и ц а а КОЈИ су одрасли на тер етницима! 

(чланови породице посаде теретњака) предвиђено 
уброђење смањује се на' половину, Јер се Је исти 
претходно упознао са основним правилним радом на 
тер е тњ аку. 

Члан 17 
За вршење послова помагања! у крмарењу плсви-

лом са сопственим" погоном (III бродски крмар) по-
пречна Је 1 година уброђења у пословима звања из 
чл. 12 тач. а), б) или в) без стручног испита. 

Члан 18 
Бродар И класе по завршеном курсу стиче право 

на полагање стручног испита за послове звања бро-
дара I класе, и уо: 

а) за послове звања- из чл. 13 тач. а) (II бродски 
крмар) после две године уброђења у звању бродара) 
II класе (III бродског крмар а); 

б) за послове звања из чл. 13 тач. б) (редар при-
станишта), после три године уброђења у звању бро* 
дара II класе; и 

в) за послове звањ.а> из чл. 13 тач. д) (помоћник 
рониоца) ако ниЈе старији од 28 година најмање 1 го-
дину запослења У бродарству односно ако Је вичан 
радовима на води, од тога најмање 3 месеца рада 
при ронилачком екипама- и да зна пливати. 

За послове звања из чл 13 тач. в) (надзорник 
пловног пута) потребно Је поред стручног испита 
аа звање из чл. 13 тач. а) још и најмање 2 године 
уброђења у том звању, завршен допунски курс и 
положен допунски испит. 

За послове гвањ,а из чл 13 тач. г) (крмар при-
станишта — бр оде градилишта или радионице) по-
требно Је поред стручног испита за зв'ање из чл. 13 
тач. а) ЈОШ и најмање 2 године уброђења у тоМ1 
звању, завршен допунски курс и положен допунски 
испит. 

Члан 14 
За поједине послове звања саобраћајног техни-

чара постоје следећи1 стручни испити: 
а) за самостално крмарење бродом дању и ноћу 

(I бродски КЈ>м»:р), 
б) за спровођење бродова кроз одређене секторе 

пловног пута, (спроводник брода); 

Чл2Ј^19 
Бродар I класе по завршеном курсу стиче право 

на полагање испита за послове звања саобраћајном 
техничара, и то* 

а) за послове звања из чл 14 т^ч а) (први брод-
ски крмар) после 2 године уброђења на пословима 
свота звања (II бродски крмар); 
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.6) за послове звања из чл. 14 тач. б) (спроводник 
брода) после 2 године уброђења на пословима звања 
из тач. а) ов бг члана. 
' за 'послове звања" мз чл 14 т&ч. 'в) (помоћник 
р у к о в а о ц багера -електора) после н^м-ање 3 године 
уброђења од којих најмање 2 година на багеру-еле-
ватору,"на пословима звања бродара 11 класе,>или нај 
мање једна година уброђења на багеру-елев^атору на 
пословима звања бродара I класе (II крчмара); 

г) за послове зв<ањ»а из чл 14 тач. г) (рукшалад 
багера-елев атар а) после најмање две године убро-
јђења на пословима из тач. в) овог члана; -

д) за послове звања »из чл. 14 тач. д) (помоћник 
јруков1ао|Ца) пловне дизалице после н е м а њ е 3 године 
уброђења оду КОЈИХ најмање 2 године на пловној* ди-
залици на пословима звања бродара II класе или нај-
мање 1 годину уброђења на ПЛОВНОЈ дизалицу на по-
словима бродара I класе (II крмара); 
' ђ) еа послове звања из чл. 14 тач. ђ) (руковалац 
пловне дизалице) после најмање две године уброђења 
на пословима из тач. д) овог члана; и 
| е) за ронилачке послове своје специ јалност (ро-
нилац) ако ниЈе ст ар ИЈ и од 30 година', ако има најмање 
|18 месеци праксе на1 пословима звања бродара I класе 
'(помоћника рониоца) и да за то време има. најмање 
30 часова роњења. 

Члан 20 
Саобраћали техничар (1 бродски крмар) стиче 

право на полагање испита за звање бродовође после 
2 године уброђењз на пловилима преко 75 ИКС од 
којих најмање 1 годину на тегљачима и завршеном 
курсу за бродовође. 

Саобраћали техничар (спроводник брода) по за-
вршеном курсу за бродовођу стиче прчево на полагање 
испита без претходног уброђења после 2 године 
службе у том звању. 

Члан 21 
Стручни испит за све послове звања бродара II 

класе састоји се из писменог, усменог и практичног 
дела. , ^ , 

Пис мени део обухвата: 
1) обраду Једне теме, из стручних предмета; и 
2) једног задатка из рачунице. 
Усмени испит обухвата општи и стручни део. 
Општи део усменог испита пррписуЈе Комитет 

еа законодавство и изградњу народне власти Владе 
Ф Н Р Ј . 

, (Стручни део усменог испита обухвата: 
II) основе навигације и маневрисање; 
2) основе бр од о ф а дњ е и бродска спрема; 
8) главне одредбе пловидбених прописа; 
'4) ломоћЛе палубне бродске стројеве; 
6) морнарске радове и вештине; 

,!_ ' 6) манипулациЈу робе (слатање робе) и читање 
.табела'; и 

Ј 7) службу обезбеђења пловила од удеса. 
Практични део испита обу/вата руковање опре* 

Злом пловила, помоћним стројевима Ш палуби, обав-
љ а њ е морнарско? рада, веслање и управљање чам-
цем. 

Стручни предмети наведени под тач. 1), 2), 3), 
5) и 7) као и практични испит, сматрају се као 

главни, .а остали: као помоћни. 

Члан 22 
Стручни испит, — по завршеном курсу — за поје-

Дине одређене послове звања бродара I класе, са-
с т о ј и се из'писменог, усменог и практичног дела. 

. Пном ш и испит обухвата: ' ' 
•1) обраду јадне тачке из стручних .предмета; и 
2) један задатак из рачунице и геометрије. 

Усмени део испита обухвата-предмете општег и 
опште-техничког и стручног дела. које Је слушао 
на курсу. 

практични део обхтхвата: 
,а) за, послове Ц бродског крмара: практично 

познавању (навигације, п о л е в а њ е пловног пута доти-
чног сектора за крмзрење на прузи и код маневри-
сг\њџ са и без вуче, састављање вуче и одвезивање 
уловила; 

б) за послове редара пристаништа: у в е з и в а њ е 
и.сидрење пловила у пристаништу; 

в) за послове надзорника пловног пута: позна-
вање и умешност у руковању сигналима за обеле-
жавање пловних путева и обележавање пловног пута; 

г) за послове крмара пристаништа (брод обради-
лита-а-радионице), премештање пловила у пристани-
шту, њихово избељивање и сидрење, ватрогасна слу-
жба и служба спасавања у пристаништу; и 

д) за послове помоћника рониоца: практичну при-
мену теоретских предмета, а нарочито радова бродар-
ске ронилачке службе укључиво са подводним радом. 

Члан 23 
Стручни испит, по завршеном курсу, за 'поједине 

одређене послове звања саобраћа уног техничара са-
стоји се из писменог, усменог и практичног дела. 

Писмени део обухвата* 
1) обраду Једне теме из главних стручних пред-

мета; и 
2) Један задатак из аритметике и геометрије. 
Усмени део испита обухвата предмете општег, 

опште-техничког и стручног дела које је слушзо на 
курсу. 

Практични део обухвата: 
а) за послове I бродског крмараг. практично по-

знавање навигације и умешност у дневној и ноћној 
пловидби, познавање пловног пута одређеног сектора, 
дневно и ноћно крмарење на прузи и код маневра са 
и без вуче, састављање ву^е и у в е з и в а њ е пловила; 

б) за послове с п р о в о д н и к брода: практично по-
знавање у диеви ОЈ и ио ћи ОЈ пловидби сектора за који 
се специЈализуЈе, познавање и обележавање пловног 
пута одређеног сектора,, дневно и ноћно крмарење 
са и без вуче, састављање вуче и одвезивање пло-
вила: 

в) за послове помоћника руковаоца багера-елева-
тора: практично познавдње^ и умешност у ' р у к о в а њ у 
багером-елеватором за време рада; 

г) за послове р у к о в а њ а багера-елеватора: прак-
тично познавање и умешност у руковању багером* 
елеватором з* време рада и организацију самога 
рада; 

д) за послове помоћника руковаоца пловне диза!-
лице: практично познавање и умешност у руковању 
пловном дизалицом за време рада; 

ђ) за послове р у к о в а о ц пловне дизалице: прак-
тично познавање и умешност у руковању оловном 
дизалицом за време рада и организовања самог рада'; и 

е) за послове рониоца: извршење одређеног за-
датка под водом. 

Члан 24 
Стручни испит за звање бродовође, по завршеном 

курсу састоЈи се из писменог, усменог и практичног 
дела. 

Усмени испит обухвата предмете општег, опште-
техничког и стручног дела коЈе је слушао ћа курсу. 

Писмени део обухвата обраду Једне теме из стру-
чних предмета к оје Је слушао на курсу. 

Практични део врши се на теглицу преко 100 ИКС, 
а обухвата практичну навигацију и маневрисање те-
гљачем и вучом. 
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В) Стручни курсеви; 

Члан 25 
Потребна! стручна спрема за обављање послова 

звања у смислу чл. 2 Уредбе о струкама' поморске и 
унутрашње пловидбе може се стицати путем кур-
сева и то: 

1) за стручно уздизање; и 
2) за усавршавање у струци. 
Наоѓав™ плгн и програм, време трајања, место 

и време одржавања и- сва остала упутства у вези са 
»курсевима за стручно уздизање и< усавршавање ка-

дрова издаје Министарство саобраћаја ФНРЈ или ор-
ган- кога оно овласти. 

Члан1 2.6 
У сасбраћаЈНОЈ струци одређују се следеће врсте 

курсева: 
1) курс за послове бродара Т класе; 
2) курс за послове саобраћаЈног техничара; 
3) курс за бродовође; 
4) курс з.а поручнике унутрашње •пловидбе; и 
5) курс за капе гоне унутрашње пловидбе 
Ранг курсева одређује се, и то: 
Нижи раг^г: курс за послове бродара I класе. 
Средњи ранг: курс за« послове саобраћај ног техни-

чара, Сродовођу и поручника унутрашње пловидбе. 
Виши ра.мг: курс за капетане унутрашње пловидбе. 

Г) Стручни радош 

Члан1 27 
Капетан унутрашње пловидбе може стећи звање 

старијег капетана унутрашње пловидбе после наврше-
них најмање 5 година службе у свом звању и пред КО-
МИСИЈОМ одбрањено,Г стручног рада, КОЈИ се може са-
стојати из обраде Једне од следећих тема: 

1) планска и рационална експлоатацији пловног 
парка; 

2) д и т е ч е р с к е таблице и графикони у пракси; 
3) координација рада речног, железничко^ и по-

морског саобраћаја; 
4) пловидба у појединим речним секторима; 
5) методе маневрисања бродова са1 вучом; 
6) комбинован а (речно-пом ор ек а) пловидба; 
7) пловидбене карте и њихова примена У речној 

навигацији; 
8) тема! из области речко-пловидбеног прав.а; 
9) одбрана појединих тема из речне навигације и 

маневрисања; 
10) организација и рад на обезбеђењу пловила1 од 

удеса; 
11) перспективе будућег развоја унутрашње пло-

видбе; и 
12) важност изградње пловних канала« за уну-

трашњу пловидбу. 

Члан 28 
Пристанишни капетан I ќласе може стећи звање 

старијег капетана унутрашње пловидбе после навр-
шене 3 -године службе у своме звању, показаног ус-
пеха у раду и пред комисијом одбрањеног стручног 
рада,КОЈИ се може састојати из обраде Једне од тема 
из области речно-уцравне службе као иа пример: 
< 1) бродски удеси (хаварије); 

2) организација пословања већих капетанија при-
станишта ; 

3) организација службе безбедности у зимо вин-
цима или мере за обезбеђење пловидбе на појединим 

•секторима пловног пута; 
1 4)< пројекат тр о т а д (уредаба, правилника и сл.)' 
по појединим гранама реч-но-у правне службе; 

5) регистровање, контрола и баждарење пловила; 

6). тема из област« м е ђ у н а р о д н и пловидбени* 
прописа; и 

7) било која друга тема из области! надзора без-
бедности пловидбе. 

Члан 29 
КОМИСИЈУ за оцену стручног рада одређује за 

сваки поједини случај Министар сгобр&ћвЈа! ФР1РЈ. 
Комисија' се састоји од 3 до 5 чланова У коју; 

улазе стручњаци' и орган персоналне службе, 
При1 одлучивању сви чланови имају право гласа. 

Члан 30 

Стручна комисија) даЈе задатак кандидату, који 
га мора предати у року од 3 до 6 месеци. 

Кандидат је дужан да стручни рад преда свом 
претпостављеном старешини у више примерака тако 
д а ' с а ш и члан комисије добије по Један примерак нај-
мање на 15 дана пре одређеног дана за одбрану. 

Комисија оцењује стручни рад оценом прописаном 
ОВИМ Пр Е'В И ЛИ ИК ОМ'. 

О раду комисије води се записник. 
Успешно извршени службени задатак веће важ-

ности може се сматрати као одбрањен стручни рад у, 
смислу чл. 2 Уредбе о струкама- поморске ^унутрашње 
пловидбе. 

Одлуку о овоме доноси Министар саобраћаја 
ФНРЈ -на1 предлог стручне комисије. 

Члан 31 

Звање старијег капетана унутрашње пловидбе 
може се добити по претходној повољној оцени стру-
чне комисије. 

II. — БРОДОСТРОЈАРСКА СТРУКА ПОМОРСКЕ И 
УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ (У Д А Љ Е М ТЕКСТУ: 

БРОДО^ТРОЈАРСКА СТРУКА) 

Бродостројарска струка унутрашње пловидбе 

А) Приправнички стаж 

Члан1 32 
У бродостројарокој струци приправници стаж 

постоји за звање стројар а унутрашње пловидбе. 
Трајање стажа за стројар^ унутрашње пловидбе у, 

смислу Уредбе о струкама поморске? и1 унутрашње 
пловидбе ИЗНОЈСИ најмање 2 године практичног рада! 
од КОЈИХ најмање 6 месеци уброђења' на бродовима! 
унутрашње пловидбе. 

Члан 33 

Контролу извршења пржиравничког стажа и ста'* 
ршње да се приправник за стр ОЈ ара унутрашње пло-
видбе што боље упозна) са пословима из звања) за' 
које се припрема, врши стројар унутрашње пловидбе 
или старији стројар унутрашње пловидбе брода на! 
КОЈИ је приправник уброђен. 

За вр>еме уброђења приправник је обавезан во-
дити СВОЈ дневник рада, који ће контролисати и ове-
равати' стројар или старији стројар унутрашње пло-
видбе. 

Контролу спровођења припр&вничког стажа могу! 
врши.ти"и други органи КОЈС одреди1 старешина над* 
лежа«' за постављење. 
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Б) Стручни испити 

е) С т р у ч н и . и с п и т ( п р и п р а в н и к а- з а с т р о * 
ј а р а у н у т р а ш њ е п л о в и д б е 

План 34 
Приправник стиче право на .полагање стручног 

испита после завршеног стажа. 
У оправданим случајевима старешина надлежан 

ва постављење може .приправни^ одобрити .полага-
ње стручног испита за стројар^ унутрашње пловид-
бе по истеку 2/3 времена прописаног стажа. 

Приправник може полагати стручни испит најви-
ше 3 пута. Рок,за поновно полагање испита је 3 до 6 
месеци. 

Приправнички стаж се може продужити у оправ-
даним случајевима до ^највише 6 месеци. 

Члан 35 
Стручни испит за строЈара унутрашње пловидбе 

за кандидате КОЈИ су завршили бр од остро јар ски от-
сек бродарског техникума или њему равне стручне 
школе, ЈС аетови се из писменог, усменог и практичног 
дела. 

Програм усменог испита састоји се ;из општег ЈИ 
стручног дела. 

I) Писмени део испита обухвата обраду по једне 
теме из: 
I 1) бродске администрације (стројарски део); и 

2) .цртања делова стр ОЈ а 
II) Општи део усменог испита прописује (Комитет 

за законодавство и изградњу народне влас?« Владе 
.ФНРЈ.. -

III) Стручни део усменог испита обухвата: 
,1) бродску електротехнику; 
2) бродске парне котлове; 
3) бродске парне стро леве и парне /турбине; 
4) бродске моторе; 

6) помоћне бродске стројеве, погон бродских 
стројева, монтажу и оправке; 

6) технологи ју погонског материјала; 
7) науку о ма!еријалу; 
8) организацију .рада и норме; 
9) бициклопеди ју бр одо градње и опреме брода; 

10) речно-упрѕвне техничке и пловидбене про-
писе; и 

1.1) бродску хигијену. 
IV) Практични испит врши се на тегљачу преко 

200 ИКС, а обухвата градиво из практичног управља-
ња бродским стројевима и котловима % 

Предмети наведени у ставу III) тач.,1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 7, практични испит као и обе теме писменог испита 
сматрају се главним, а остали помоћним предметима. 

Писмени испит траје 4 часа. 
/ 

Члан 36 
Приправници КОЈИ немају свршени брадостројар-

ски отсек бродарског техникума или њему равне стру-
чне школе, као млађи строЈари унутрашње пловидбе 
полажу стручни испит после завршеног курса из свих 
оних предмета, које су били обавезни да слушацу 
на курсу. 

Млађи стројар унутрашње пловидбе отиче право 
на похађање курса и полагање стручног испита по-
сле две године практичног рада у бродостројарској 
струци од којих најмање шест месеци уброђења ша 
бродовима унутрашње пловидбе. 

б) С т р у ч н и и с п и т и з а д о б и ј а њ е 
в и ш и х з в а њ а 

Члан 37 
У бр од огтр оперској струци унутрашње пловидбе 

Постој« стручни испит за добијање вишиќ звања, и то: 
-1) за •старијег строј ар а унутрашње пловидбе. 

Члан 38 
Стројар унутрашњем пловидбе! по еле 3 године убро 

ђења у том звању, стиче .право на полагање стручног 
испипа1 за зшње старијег строЈар(а унутрашње .пло-
видбе. 

Стројар унутрашње пловидбе дужан је да за вре-
ме уброђења (стажа) предвиђеног за' стицање звања 
старијег стр пј ара унутрашње пловидбе води сврј 
дневник рада. 

За време уброђења (стажа) дневник рада пери-
одично оверава управитељ строја пловила на којем 
је кандидат уброђен (у колико сам кандидат ниЈе 
управитељ строја), а повремено капетаније приста-
ништа или наша конзуларна претставништва у ино-
странству. 

Упутство за вођење дневника рада прописује 
Инспекција унутрашње пловидбе. 

Члан 39 
Стручни испит за звање старијег стројар а уну-

трашње пловидбе састоји се из писменог, усменог и 
практичног дела. 

I) Писмени део обухвата обраду по једне теме из: 
1) бродске администрације (стројарски д^ )); и 
2) цртања делова строја. 
II) Општи дес усменог .шпада .прописује Комитет 

за законодавство и изградњу народне !власти Владе 
ФНРЈ. 

Ш) Стручни део усменог испита обухвата; 
1) бродску елеКтротехнику; 
2) бродске парне котлове; 

3) бродске парне стројеве и турбине; 
4) бродске моторе; 
5) .помоћне бродске стројеве, погон, монтажу и 

оправке; 
6) технологи ЈУ погонског материјала; 
7) науку о материјалу; 
8) организацију рада и норме; 
9) ен циклон едију бр од ограда е ,и опреме брода; 

10) речно-управи е техничке и пловидбене про-
писе; и 

11) бродску хигијену. 
IV) Практични испит врши се |н1а) тегљачу ш -пре-

ко 400 ИКС, а обухвата градиво из практичног уп-
рављања бродским стројевима, котловима и мото-
рима. 

Предмети наведени у ставу III) тач. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 и 10, практични испит као и обе теме писменог 
испита сматрају се главним, а остали помоћним пред-
метима. 

Писмени испит трасе 4 ча-оа. 

в) С т р у ч н и и с п и т и з а п о ј е д и н е п о с л о в е 
з в а њ а г д е н и ј е п р е д в и ђ е н п р и п р а в н и -

ч к и е т а лс 

Члан 40 
У бр одо строј арској струци постоје стручни испи-

ти за поједине послове звања где није предвиђен 
приправнички стаж, и то: 

1) за звање стројарског помо-ћника I класе, и 
2) за звање млађег стројара унутрашње пло-

видбе. 

Члан 41 
За поједине послове звања СТРОЈарског помоћника 

I класе постоје следећи стручни испити: 
а) за руковање стројем и управљање пловилом 

до 75 ИКС и 20 тона истисну ћа (управљач моторног, 
чамца); 

б) за ложење бродских парних котлова и руко* 
вање косовским постројењима (испитани ложач); 
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в») за послове под мазне ања бродских парних 
стр е Јена (испитани млзач парних стројева); и 

г) за послове п о к а з и в а њ а бродских мотора 
(испитани мазгар мотора). ' ' 

Члан 42 
За управљање главним и помоћним стројевима 

(моторима) на пловилима унутрашње пловидбе до 
200 ИКС, а преко тога под надзором, постоји! струч-
ни испит за млађег стројар а унутрашње пловидбе. ' 

Члан 43 

Стројарски помошник II класе стиче по заврше-
ном стручном курсу право на полагање стручног, 
испита за звање стројарског помоћника,! класе, и то: 

а) за послове из чл. 41 тач. а) после 2 године 
уброђења (стажа) на пословима подмазивања мотора 
(мазача) на пловилима са моториве построЈењем д о 
75 ИКС; 

б) за послове из чл 41 тач. б) после 8 године 
уброђења (стажа) на пословима ложења бродских 
парних котлова (ложача); 

в) за послове из чл. 41 тач. в) после 2 године 
уброђења (стажа) на пословима лодм азив ања брод-
ских парних СТРОЈ ева; и 

г) за послове из чл. 41 тач. г) поеле 2 године 
уброђења (стажа) на пословима подмазивања брод-
ских мотора. 

Члан 44 

Стројарски помоћник I класе стиче по запрета -
ном стручном курсу право на полагање стручног 
испита звап.е млађег строј ара унутрашње пло-
видбе, и то: 

а) за пловила на парни погон! — после 4 године 
уброђења (стажа) у звању стројарског помоћника' 
I класе на п о с л о в н а из чл. 41 тач. б) и в); 

* б) за пловила на моторни погон — после 4 го-
дине уброђењ'а (стажа) у звању стројарског помоћ-
ника' I класе на пословима из чл. 41 тач. а) и г). 

Уколико службеник има најмање 2 године прак-
се у једном металском занату, потребно уброђеИ>е 
(стаж) смањује му се на две године. « 

Члан 46 

стручни испит по завршеном курсу за све ИКУ* 
слове звања строЈарског помоћника I класе састоји 
«е из писменог, усменог -и практичног дела. 

I) Писмени део испита обухвата обраду; једре 
теме из: ' / . . ( е н " 

1) стручних предмета; и 
2) рачунице. 
II)- Општи део усменог испита прописује Коми-

тет За законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ. 

III) Усмени део стручног испита обухвата пред-
мете општег, опште-техничког и стручног дела«, ко је 
ЈО кандидат слушао на курсу.' 

IV) Практични део обухвата: 
а) за послове управљача моторног чамца—управ-

љ а л е стројем и пловилото на моторном тегљачу од 
10—75 ИКС; 

б) зм послове испитаног ложача —• практично 
руковање и послужување бродских котлова; 

в) за послове испитаног мазача парних стројева 
практично познавање функције бродског парног, 

строја у вези са подмазивањем његових равних 
делова; и 

г) за послове испитаног, мгоача мотора — практи-
чно познавање .мотора у вези са) лодмаз-лвањем ње- -
гбвих радних делова 

Члан 46, 
, Стручни испит по завршеном курсу за ове по-

слове млађег стројара унутрашњег пловидбе састоји 
се из писменог, усменог и практичног дела. 

Писмени део обухвата обраду једне теме из: 
1) стручних предмета; и 
2) аритметико и геометрије. 
Усмени де<5 обухвата предмете општег, опште-

техничког и стручног дела ко је ј е кандидат слушао 
на курсу. 

Практични део испита обухвата: 
а) за послове млађег стр ој ар а унутрашње пло-

видбе за парне стројеве-упр.ављање и руковање царс-
ким бродским стројевима преко 75 ИКС; и 

б) за послове млађег стројара унутрашње пло-
видбе за моторе управљање и руковање бродским 
мотором преко 75 ИКС; 

Г) Стручни курсеви 

Члан 47 
Потребна стручна спрема за обављање послова 

звања у смислу чл. 4, Уредбе о струкама поморске и 
унутрашње пловидбе' може се стицати путем кур-
сева. и то: 

1) за стручно уздизање; и 
I 2) за стручно усавршавање у струци. 

Наставни план и програм, време трагања, место и 
време одржавања и сва остала^ упутства у вези са 
курсевима за стручно уздизање и усавршавање ка-
дрова' издаје Министарство саобраћаја! ФНРЈ или 
орган кога о^о овласти. 

Члан 48 
У бродстројарској струци одређују се следеће 

врсте курсева: 
1) курс за послове стројароког помоћника I кла-

се; 
2) курс за млађег стр о ј ара унутрашње пловидбе и 
3) курс за стр ој ар а унутрашње пловидба ? 
Ранг курсева одређује се, и то : 
а) нижи ранг: курс за стројарске помоћнике I 

класе; и 
б) средњи ранг: курс за млађег с т р о ј а р уну-

трашње пловидбе и курс за строј ар а унутрашње- пло-
видбе* 

* , Д) Прелаз из струке у струку 

- а) С а о б р а ћ а ј н а с т р у к а р 

Члан 49 
Службеници који су отслужили кадровски рок! у, 

'Југословенско ј морнарици, у једној о д гр ана бр од арг 
оке струке (палубна, стори една«, арти љ ер и јек а, сигнал-
на и сл.) могу полагати стручни испит за поједине 
прслове звања бродара II класе после 6 месеци у в о -
ђења на пловилима унутрашње пловидбе. ' 

Члан 50 
Службеници који су свршили бродарску подофиУ 

лирску школу могу се поставити у звање бродара' 
II класе. 

Уброђење (стаж) предвиђен за добијање звања! 
бродара I класе и саобраћајног 'техничара, изузевши 
©проводника брода и рониоца, смањује се за 1/3, 

Члан 51 

Подофицири бродарске струке бивше 'Југословен* 
ске морнарице од чина наредника (или њему одгова« 
ра јућег чина у Ј М ) могу стећи звање бродара I кла'* 
се — за послове II бродског, крмара и редара при* 
станишта поеле 1 године уброђења ка тег&ачу, ^ 
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Уброђење (стамер предвиђен за добивање звања 
саобра&ајиог техничара-, изузевши спроводник а брода, 
и рониоца, смањује им се за 1/3. 

Члан 52 
Бродски пословођа поморске гране ^ о ж е стећи 

»вање бродара I класе, и то: 
1) за послове II бродско/ крмара после 1 године 

уброђења на тегљачима унутрашње- пловидбе и поло-
женог допунског испита према плану и ^програму за 
одговарајући курс; и 

2) за послове редара пристаништа после 6 месеци 
уброђења е а пловилима унутрашње пловидбе и по-
ложеног допунског испита п р е м плану и програму 
да одговарајући курс. 

Члан 53 
Поручник обалне пловидбе поморске гране- може 

стећи звање бродовође после 1 године уброђења ка 
пловилима унутрашње пловидбе од којих на јмање 
6 месеци на тегљрчама! и положеног допунског ис*1 

ш т а према плану и програму за одговарајући курс. 

Члан 54 
Поручник дуге пловидбе, лучки поручник и кан 

летан ^балине пловидбе поморске гране може стећи 
звање поручника унутрашње пловидбе после 1 го-
лине уброђења на пловилима унутрашње пловидбе 
од чега најмање б месеци на тегљачима и положе-
ног допунског испита прем<а плану и програму, за 
дотични курс. 

Члан 55 
- Поморски капетан дуге пловидбе поморске гра-

не меше стећи звање капетана унутрашње пловидбе 
после 1 године уброђења на послу помоћника* 
задсведниш, од чега најмање 6 месеци на 
тегљвчима и положеног допунског испита * према 
плану и програму за дотични курс. 

Члан 56 
' Поморскочсаобраћајни пословођа на пословима 

лучког пељара може стећи звање бродара I класе 
—. редара пристаништа' »после положеног допунског 
испита према плану и програму за дотични курс. 

Члан 57 
, ' Лучки капетани I и II класе могу стећи звање 
стристанишног капетана II односно 1 класе после 1! 
године »праксе у Једној 'организациите јединици 
службе надзора безбедности пловидбе и положеног, 
допунског испита одрема плану н програму за доти* 
ини к у р с 

Члан 58 
Службеници, који докажу да су положили испит 

За рониоца на м'>ру л да су са успехом вршили ро-
н&лачку службу као и да имају најмање 50 часова) 
роњења-, могу се поставити у звање саобраћајном 

, »техничара — рониоца без обавезе похађања курса 
и полагања стручног испита у смислу., оврга правила 

ј етка као и без обзира на године старости' ако су] 
здравствено способни за вршење ронилачке службе-
' Уколико немају наведену праксу на рекама, ду-
мски су полагати* одговарајући практичар д е о испита 
без обавезе п о х а ђ а л а курса.* 

Члан 59 
' Лицима која су по ра ПИЈ им прописима у земљи 

или у иностранству стекли квалификације за неко ро-
нилачко звање на рекама, признаје се одговарајуће 
звање т основу поднетих доказа и показаног успе-
ха за време пробног тро месечног ронилачког рада. 

Члан 60 
Руковаоци багера (елеватора) и дизалице на копну 

могу бити примљени у звање саобраћаЈНог техничара 
за послове помоћника руковаоца багера (елеватора) 
и пловне дизалице, без обавезе похађања курса и по-
лагања стручног испита. 

б) Б р о д о с т р о ј а р с к а с т р у к а 

Члан 61 
У уброђење (стаж) за стицање звања строЈарскоч 

помоћника I класе — испитаног ложача, рачуна се и 
време које Је службеник провео као ложач на бродо-
вима поморске пловидбе, локомогивама или код ста-
билних парних котлова али набише до 3/4 уброђења 
предвиђеног овим правилником. 

Члан 62 
У уброђење (стаж) за стицање звања стројарског 

помоћника I класе — испитаног мањача рачуна се 41 
време коЈе ј е службеник провео ка раду као маза*? на 
стројевима било ко је врсте али највише до 3/4 убро-
ђења предвиђеног овим правилником. 

Члан 63 
Ложач са положеним испитом на бродовима по-

морске пловидбе, локо мот ив ама код стабилних парних 
котлова стиче право на звање стројарског помоћника 
I класе — испитаног ложача после 3 месеца уброђења 
на пловилима унутрашње пловидбе .и положеног до-
пунског -испита према плану и програму за' дотични 
курс. -

Члан 64 
Испитани мазач парних или моторних стројева 

шофер аутомобила и сл. као и лице са савршеним 
металсасим занатом може стећи звање стројарског, 
•помоћника I класе — испитаног мазача за парне од-
носно моторне стројеве после три месеца уброђења 
на пловилима унутрашње пловидбе и положеног, 
допунског испита према плану и програму за доти-
ч и курс. 

Члан 65 
Бродостројарскн пословођа поморске пловидбе 

може стећи знање строЈарског помоћника I класе — 
испитаног ложача или мавача без обавезе похађања 
курса и полагања односног испита. 

Члан 66 
Службеници који имају положени испит строј ар а 

стабилних стројева, свршену машинску школу морна-
рице, свршену ваздухопловну школу са на јмање 1 го-
дином праксе код мотора, мајсторски испит једног ме-
талског заната са занатском школом и после 1 године 
праксе, разне друге сличне стручне школе са најмање 
•1 годином праксе, саобраћајни техничар и-рониоци и 
рук ов а оци багера (елеватора) и руков а оди дизалице 
могу стећи звање млађег строЈара унутрашње пло-
видбе после 6 месеци уброђења на пловилима уму* 
трашње пловидбе и положен,ог д о п у н с к о ј »едита 
према плану и програму за дотични курс, Ј 
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Члан 67 
Брод о с т р о в с к и пословођа поморске пловидбе 

-може стећи звање млађег строЈара унутрашње пло-
видбе после 1 године уброђења на пословима звања 
стр озареног немоћника I класе, завршеног курса и 
положеног стручног испита за д о т а ћ и курс. 

Члан 68 
Поморски стројар, млађи поморски СТРОЈ ар, на-

редник маши« ек е гране бивше ратне морнарице и 
њему равна звања у Ј М. могу стећи звање стројара 
унутрашње пловидбе * (после 6 месеци уброђења на 
пжувшима унутрашње пловидбе и положеног допун-
ског испита према! плану и програму за 'дотични курс. 

Члан 69 
Службеник са испитом старијег стројара стабил-

них стројева, мајстор са свршеном занатском школом 
КОЈИ је најмање две године руководио радовима ме-
талске струке на бр од о гр адалиш тим а као и мајстор 
ронилац може стећи звање стро јар а унутрашње пло-
видбе после 1 године уброђења .'на пловилима уну-
трашње пловидбе и положеног допунског 4 модата 
прем'<а пл<Ш|у и т р о ф и м у за д о т и ч и курс. 

Члан 70 
Старији поморски стројар, официр* бивше ратне 

морнарице, наредник водник машинске гране бивше 
ратне чкорка рице или њима равна звања1/у Ј М , уко-
лико оваЈ-последњи'има<Н'&зма<ње^ 8 година! стр ој. а,рск е 
праксе у морнарици, стиче »вање старијег стро Јао а 
унутрашње пловидбе после 6 месеци уброђења на 
шловилима унутрашње пловидбе и положеног допун-
ског испита према пл-зду и* (програму за дотични курс. 

Члан 71 
^Пословођа бр одо гр ади лиши а са најмање 4 године 

праксе у том својству који Је руководио радовима«на 
оправда строј ароми х '»постројења може оте ћи 'звање 
старијег СТРОЈ гр а унутрашње пловидбе после 1 го-
дине уброђења на пловилима унутрашње пловидбе 
и положеног допунског испита према плану и про-
граму за дотични курс. 

•III.— З А Ј Е Д Н И Ч К Е О Д Р Е Д Б Е - З А О Б Е СТРУКЕ 

А) Стручни испити 
Члан 72 

Испити се полажу пред испитном комисијом коју 
именује Министар саобраћаја ФНРЈ или орган кога 
ои одреди. 

Б Р О Ј чланова комисије је 3 до 5 Е тим да се ко-
МИСНЈЛ може попуњавати потребним бројем чланова 
како би сви предмети били заступљени стручним испи-
тивач нм а. 

Члан 73 
Време и место полагања стручних испита одре-

ћује орган КОЈИ именује 'испитну комисију. 

Члан 74 
О току испита води се записник у који се уносе 

кратки подаци о томе који су кандидати и којим 
редом '^сштиЈваш*, закључци -испише комисије са 
оценама као и евентуални важни догађаји у вези са 
испитом. 

Зани оки к потписују сви чланови испитне комисије 
и > испитав ѕ*та 

Члан 75 
V Кандид ат, који у одређеном року жели да*'полаже 

испит за КОЈИ Је испунио услове, треба да 'поднесе 
писмену приЈРву преко свог оретшстављеног старе* 
шине најмање 15 дана пре почетка испита. 

За кандидагге-слушаоце стручног курса подноси 
заједничку тЈријшу руков'алац курса најмање 1(5 д а м 
пре почетка испита. 

Примљене пр-ИЈаве старешина ће спровести органу 
који именује испитну КОМИСИЈУ са СВОЈИМ извештајем 
и азим потребним подацима и доказима да кандидати 
испуњавају све услове за- полагање стручног испита 

Све примљене мршаве прегледаће испитна коми-
сија и уверити се да ли кандидати -испуњавају услову 
за полагање пријзвљеног испита, на) ће на основу иа* 
ђсиог! стањ,а одобрите полагање н е ш т а или пријаву 
вратити са п о т р е с л и примедбама' ради -евентуалне 
допуне. 

У одобрењу и позиву за испит КОЈИ се упућује 
кандидату има се навести датум, време и место где 
ће се испит одржати као и сва остала1 потребна 
упутства. 

Члан 70 
Писмени испити обављају ее пре усмених. 
Писмени задаци могу бити »истоветни за! све кан-

дидате а могу бити задати по групама«. 
Писмене задатке израђују сви кандидати у исто 

$рем<е у присуству1 најмање 1 члг.ш испитне комисије. 
Оми не 'СМЕЈУ доносити собом никаква помоћна сред-
ства о б и м н и х којечим одобри испитна комисија 

Писмени испит за звање бродара II класе и стро-* 
јарокзг помошника I класе траЈе но 2 часа, за послове 
бродара I класе, сг о б р а т н о г .техничара и млађег 
стројара унутрашње пловидбе по 3 часа, а сви остали 
по 4 часа. 

У случају да се кандидат послужи туђим радом 
или почини нешто што <није дозвољено, удаљава се 
са испита у том року 

По завршеном писменом испиту све радове ,Че 
прегледати испитивач за та] предмет и оценити их. 
Д е ф и н и с а н у одлуку о сцени доноси испитна ко-
мисија. 

Ч л ш 77 
Положени писмени испит услов Је при пуштању 

кандидата на усмени испит. 
Усмено и спиш в ање 'врши се тако да кандидат 

извлачи по 3 питања УЗ сваког предмета. 
&с.пип;ивачи су дужни да најмање 3 дана пре'По-

четка, испита спреме питања из сваког предмета (од-
носно писмене задатке) и предаду их ИСПИТНОЈ КОМИ-
СИЈИ. Испитна комисија може затражити измену по* 
јединих питања о д н о с у писмених задатака* уколико 
нису у складу са прстр ЕМОМ 

Начин испитивања мора бити наведен у испитном 
записнику. 

Усмено испитивање врши сг пред испитном КО-
МИСИЈОМ. 

Члан 78 
Испитивање на испиту за КОЈИ Је предвиђен струч-

ни курс врши, по правилу, наставник КОЈИ Је одно-
сни предмет предавао на курсу У случају да је то 
немогуће испитивање врши стручњак кога одред« 
претседник испитне комисије, а- то може бити и Једак 
од чланова саме комисије. 

Испитивање кпа испиту. з1а -КОЈИ није предвиђен 
стручни курс, врше испитивачи КОЈИ се одређују исто-
времено када" и испитна комисија и то од истог ор-
гана ко ји • именује испитну комисију. 

Сваки члан комисије може постављати кандидату 
шетања-из предмета КОЈИ се испитује. 
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Члан 79 
У случају даѓ, кандидат из не оправдан их разлога 

прекине полагање испита пре завршетка истих,, сма-
т р а л е да испит ни^е положио. 

Члан 80 
Пловила »на којима,се врши практични испит ота* 

вља на р&сположење ИСПИТНОЈ КОМИСИЈИ Генерална 
дирекција унутрашње пловидбе-. 

Претседник испитне комисије дужан је ' најмања 
48 часова (пре почетка практичног испита' да затражи 
од Генералне дирекције унутрашње пловидбе одгова-
рајућа пловила са конаком врсте, приближне јачине 
у ИКС као и место, дан и час где пловило треба да 
чека испитну КОМИСИЈУ И кандидате. 

Трошкови за пловила употребљена за практичне 
испите треба да буду обухваћени у износу трошкова 
предание них за одржавање дотичног испита. 

Члан 81 
Одене код свих стручних испита предвиђених 

овим правилником Јесу: одличан (5), врло добар (4), 
добар'(3), слаб (2). Оцена слг.6 Је непрелазне 

Кандидат Је положио испит ако Је из свих пред-
мета добио најмање оцену добар. 

Просечан успех кандидата (општа оцева) изнала-
зи се када се збир прелазних оцена из појединих 
предмета подели са бројем предмета. У добијеном Ре-
зултату децимални броеви до 0,5 не рачунају се, а 
преко 0,5 рачунају се као 1. (Једе«), 

Одлуку о коначној оцеви доноси испитна коми-
сија већином гласова, по саслушању мишљења испи-
тивача из дотичног предмета Испитивач и\1а< право 
гласа при оцењивању из његовог предмета. Код по-
дељених гласова одлучује глас претседника испитне 
комисије. 

Член ?2 
Кандидат, коп' добиЈе слгбу оцеиу из једног од 

главних и једног ол помоћних или највише 3 слабе 
оцене из помоћних предмета, може полагати поправ-
ни испит само из тих предмет . 

Кандидат, КОЈИ добије више од једне слабе оцене 
иф главних предмета или више сд 3 слабе оцене из 
помоћних предмета, сматра се да испит низе положио 
и може га понављати у целости у следећем року, без 
обавезе поновног похађања курса ("ако Је исти пред-
виђен).-

Испит се може понављати највише два пута. 
Где није друкчије у правилнику одређено, стручна 

тема из писменог испита и практични испит сматрају 
се као главни предмети а остале теме из писменог 
нолита као помоћни. 

Члан 83 
По успешно завршеном стручном испиту испитна 

'Комисија издаје кандидату сведочанство о положе-
ном* стручном- испиту за односно ззање и одређену 
врсту послова у том звању. 

Члан 84 
Путни трошак кандидата за долазак у место где 

се одржавају стручни испити и повратак у место слу-
жбовања сноси установа или предузеће код кога је 
службеник запослен. 

Ако кандидат изостане из кеоправданих разлога 
ад полагања испита и похађања курса нена .права иа 
путне трошкове за повратак. 

Б) Стручни курсеви 

Члан 85 
Курсеви се састоје из два дела1 и -то: опш.те*р<и 

стручног. 
Општи део обухвата предмете * општег . образо-

в а њ у а стручни* део обухвата струен« »предмете. 
Планове и програме општег дела прол-меуЈе Ка-

МЈсгет за законодавство, и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ. 

Курсеви се састоје* из теориска, а па? потреби.,, и 
практичне обуке. 

Члан 86 
Курсеви трају 3 до 6 месеци, 
Ови курсеви се одржавају, по правилу у току 

зимске сезоне за време, обуставе рс-нчог саобраћала« 
У оправданим случајевима може се оцедити и друго 
време- одржавања курсева. Одлуку о томе доноси Ми-
нистар саобраћаја ФНРЈ или!орган кога он одреди 

Општи .део курса може се одржава'*« одвојено од 
стручног дела, у ком случају се по завршетку општег 
дела курса одржавају испити за предмете КОЈИ пр»паж-
дају том делу, а по завршетку стручног дела курса 
само за стручне предмете За кок а чеш оцењивање, 
оба дела курса сматрану се као Је диа целина. 

Члан 87 
Орган,^КОЈИ доноси одлуку о огачрлшу курса, мо-

же ослободити од обавезе похађања општег дела 
курса оне службенике КОЈИ имају довољну школску 
спрему илису потребно опште образовање <с1екли пу-
тем РАНИЈИХ курсева. 

Опште образовање ових службеника мооке се пре-
верити пријемним испитом. 

Члан 88 
Ако је за више звања прописан ку рс -ис?ог »рашта, 

службеник Је обавезан дт општи део курса похаба 
само Једа) ц^ут, а. стручни део ои допунски курс за 
односне послове звања увек када је то овим правил-
ником предвиђено. 

Члан 89 
Допунски курсеви ко.;и су предвиђени овим пра-

вилником трају 2 месеца и обухватају обуку из струч-
них предмета специфична за дотична звања. 

Члан 90 
Одлуку о отварању и почетку рада курса доноси 

Министар саобраћаја ФНРЈ или орган кога он одреди. 
За непосредно руковођење појединим курсевима 

одређује се руководилац.курса КОЈИ је у првом реду 
одговоран за правилан рад курса. За руководиоца 
треба одређивати службенике КОЈИ добро познају 
проблеме спремања и уздизања кадрова и КОЈИ имају 
организаторских способности за тај рад. 

Члан 91 
Руководилац курса је дужан да се стара за ре-

дован1 ток наставе и правилно извођење наставног 
програма, затим да врши административне послове 
у вези са« радом-курса, да споразумно са наставнидима 
одржава ред и дисциплину на курсу и да предузима 
све потребне мере како би се на курсу постигао што 
бољи успех. 

За помагање у обављању административних и 
других послова у вези.са курсом може се, по потреби, 
руководиоцу курса доделити један или више помоћ-
ника односно помоћних службеника. 
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- Члан-

Одлуку о пријић/ е 1у>:.Сгникз на курс доноси 
исти орган КОЈИ доноси сдл^лсу о отварању курса, на 
основу писмене .пријаве службеника КОЈУ овај достав-
ља преко свог непосредног -старешине.5 * 

У случају да се јави већи број слушалаца вего 
што је потребно, при избору ће се водити рачуна да 
се на курс -првенствено приме они кандидати који су 
се у СВОЈОЈ досадашњој служби показали способни, 
исправни и марљиви, одао сно они КОЈИ пружају нај-
више гаранције да ће к>рс завршити и стручни испит 
положити са успехом 

Лица из грађанства треба поред доказа о -испу-
њавању услова за стицање стручног зидања прописа-
них оним пре В ш т и в о м да подносе ЈОШ И доказе да 
имају бирачко право и да им судском пресудом кмЈ-е 
одузето право заузимања државне или ма коЈе јавне 
службе. Пријаву за пријем на курс подносе преко ка-
петанија пристаништа 

На курс ће се примати само они службеници, који 
се према условима које испуњаваху могу по заврше-
ном курсу пустити НР стручни испит за дотично звање. 

У изузетним и оправданим случајевима орг,ам који* 
доноси одлуку о отварању курса може одобрити слу-
жбенику да похађа стручни к>рс и полаже испит по 
истеку 2/3 пропис еног стажа, ако испуњава све остале 
услове прописане овим правилником^ 

Член 93 
Избор наставника може се вршити конкурсом 

као и именовање-м Конкурс расписује односно доноси: 
решење о именовању наставника орган КОЈИ Је надле-
жан да доноси решење о отварању курса 

За наставнике могу бирати и лица коЈа нису 
службеници Министарства саобраћаја ФНРЈ. 

Член 94 
Наставници су дужни да се у обављању своје 

наставниче дужности придржавају прописаног на-
ставног плана »<г програма, распореда часова, као 
и других издатих упутстава. 

Настава треба да буде тако организована да слу-
шаоци стекну што боље твор«'Јемо и практично струч-
но знање за послове звања' за која се спреману 

За време курса 'наставници ће вршити повремена 
испитивања слушалаца- са циљем да се проверки савла-
ђиван^ наставног м-атеријала. , , 

Члан 95 • 
„ Наставничко веће чине сви наставници са руко* 

водиоцем курса КОЈИ претседава. 
Наставничко Беће састаје се редовно на почетку 

и пред завршетак курса као и у току рада курса 
(уколико се за то укаже потреба) два, пута месечно*. 

Дужности наставкичког већа су да расправља и ' 
доноси одлуке по свим питањима у вези 'Са радом кур-
са, а нарочито да 

1) -саставља! »распоред часова у духу наставног! 
плана и програма; 

2) расправља о мерама и доноси одлуке за што 
ус-пешниЈу наставу; 

3) чини предлоге за набавку наставних средстава 
и учглз, 

4) расправља о мерема за одржавање дисциплине 
међу слушаоцима и подизању радног елана1; и 

5) предлаже слушаоце за награду, похвалу или 
кажњавање а пек потреби, и за искључење*из курса. 

% 

Члан 96 
Слушаоци курса' дужни су да уредно посећују 

прелазака и дз марљиво уче улажући максимум 
труда, воље и дисциплин ова пости у своме раду. 

Они слушаоци, КОЈ>И -не ПОКАЗУЈУ довољно воље 
за рад или неуредно похађају курс, п-а се стекне убе-
ђење да се неће поправити, могу се удаљити са кур* 

"са пре з-авршетка истог Одлуку о теме доноси орган 
надлежан за- илриЈ-ем слушалаца еа курс на предлог 

• руководиоца курса а по претходном саслушању на* , 
ставЉчког већа-. 

Члан 97 

Своје старешине и нас гави и ке слушаоци м о р а а т 
поштовати V повиновати се њиховим законским И** 
ређењима. * 1 

Међу собом дужни су развијати другарства • 
у з а ј м и о се помагати у раду. 

Члан 98 
Са и а ста ви им средствима и другим ишентарскиИ 

предметима- слушаоци су дужни пажљиво руковати. 
Евентуалну намерну штету надокнади ће слушаоци 
према општим прописима. 

Чл,а.н 99 
Непосредни старешина- слушалаца на курсу је РУ* 

ков »дил ац курса, те у смислу општих дисциплински* 
прописа њему прота да право' изрицања казни МШ 
неуредност. 

Члан 100 
Предмети на стручним и допунском курсу п р * 

да ју се у оном обиму КОЈИ Је потребан за вршење 
послова у дотичном звању. 

Приликом организације стручних курсева мож* 
се предвидети заедничка настава из појединих пред-
мета за- послове Једног или више звања*. 

Чљз-н 101 
Старешина који доноси решење о отварању кур* 

са може одобрити образовање кратких курсева ДО 
рониоце У циљу' упознавања занат,а потребних 3«» Рв* 
нилачку службу. 

Чл-зн 102 
Службеник може похађати стручни курс као 

редак слушалац ако му то одобри старешина коЈ1§ 
доноси решење о отварању курса'. 

В) Остале одредбе 

Члан 103 
Уброђење (стаж) предвиђено као услов за с?Ј1Ј 

цање појединих звања у смислу овог правилник! 
сматра се: 

а) у с а о б р а ћ а ј н о ј с т р у ц и : 
време које Је службеник провео као члан стали« 

посаде на пловилу у саобраћају. 
Пловило у саобраћају је оно које није у р1ашјр<| 

ми или на оправци и које Је способно за саобр*Р 
ћај. ' 

Време проведено У својству члана сталне посад* 
н,а пловилу у зимовнику за време зимске обуставе СА« 
о б р а ћ а рачуна се као уброђење. 

Као доказ убр-ођења за- стицање звања бродове* 
ђе и виших звања служи „исказ уброђења" који I I 
дужан да воли службеник за све в'реме свог убрође-
ња. Исказ уброђења .оверава заповедник пловила И 
капетанија пристаништа. Ближе одредбе за вођење 
исказа уброђењ (а прописује Инспекција унутрашњи! 
пловидбе,« 
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Као доказ уброђења за стицање осталих звања 
служи уверење непосредног старешине издато »а ос-
нову књижице о уброђењу и платне књижице као и 
података о раду пловила. Ближа упутства о издава,-
н>у уверења о уброђењу прописује орган кој« одре-
ђује испитну комисију. 

Докази о уброђењу до ступања на снагу овог 
правилника који не садрже све податке* узимаће се у 
обзир само до 4/5 времена уброђења које је у њима 
»»значена Тачно време уброђења које се службенику 
признаје одређује за сваки поједини случај орган 
који службенику одобрава похађање курса односно 
полагање стручног испита 

б) У б р о д о с т р о ј а р с к о ј с т р у ц и 
У бродострој.арекој струци као уброђење (стаж) 

сматра се све време проведено на пловилу са соп-
ственим погоном иа раду код стројева и котлова 
(мотора) у својству члана сталне посаде 

Орган који службенику одобрава похађање кур-
са односно полагање стручног испита, може службе-
нику признати у уброђење (стаж) и време проведено 
иа раду у бродоградилишгу или радионици али нај-
више до 1/3 предвиђеног уброђења (стажа) за дотич-
на звање. 

Члан 104 
За стицање звања везана за извесну службу иа 

пловилима и за звање рониоца потребно је да се 
службеници пре почетка курса односно пре полага-
л а стручно«* »испита подвргну лекарском прегледу 

Ј а д и утврђивања њихов« телесне и душевне способ-
ност«. 

Уколико се утврди да службеник није здравстве-
но способан з»а дотичну извршну службу неће му се 
дозволити* похађање курса односно полагање испита 
за дотично звање Овакав службеник може се упу-
тити на- курс (стручни испит) за оно звање за које 
је здравствено способан. Ако је ист»* курс (стручни 
испит) предвиђен за звање У извршној служби ва 
пловилима и за звање у обали ој служби, службенику 
ће се дозволити похађање курса (полагање испита) 
али ће иап&ѓтна комисија у св ед очинству о положеном 
стручном испиту назначити да службеник није здрав-
ствено способан за извршење службе у том звању. 

Члан 105 
Поједини стручни курс могу похађати и полага-

ти стручни испит кандидати из више предузећа др-
жавног, задружног и приватног сектора и установа. 
"^колико допуњавају све услове за стицање дотичног 
аванса. 

Одговарајући део трошкова курса односно струч-
ног испита сносе оне установе или предузећа КОЈ« су 
службенике упутиле. 

Члан 106 
Радно време службеника за време похађања кур-

. са подешава ,се према трајању предавања на курсу, о 
чему Је дужна да) води рачуна установа или пре-
дузеће код које је службеник запослен. 

Руководилац курса контролише да ли се посло-
I давци придржавају прописа из претходног става!. 

Члан 107 
Стручна з®|21н>а службеника на југословенским 

пловилима унутрашње пловидбе било да пловила 
припадају државном, задружном или приватном сек-
тору, морају е е саобразити прописима из чл. 2 и 4 
Уредбе о струкама поморске и унутрашње пловидбе 
и одредбама овог правилника). 

IV. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБ1 

Члан 108 
Преведени ^»правници м.рају полагати струч-

ни испит према одредбама свог правилника. 
Ако је приправни^ истекао рок приправничке 

службе или је до истека тг га рока остало недовољ-
но времена за' припремање стручног испита^ проду-
жиће се у том случају приправничка служба ради 
полагања стручног испита за онолико времена коли-
ко ј«е потребно за припремање испита али највише 6 
месеци. 

Члан 109 
в Приправници за поручника унутрашње пловидбе, 

који су се на дан 1 октобра 1947 године налазили у 
служби у том својству или пре гога отишли- на' от-
служена војног рока, а немају потпуну школску 
спрему, предвиђену за стицање звања- поручника уну. 
трашње пловидбе, могу похађати курс и полагати 
стручни испит за звање поручника унутрашње пло-
видбе после три године укупног уброђења (стажа) 
од к о д а најмање 18 месеци на тегљачи^-. 

Члан ИО 
^ Приправници за стројар а унутрашње пловидбе, 

кој« су се на дан 1 октобра 1947 године налазили 
у служби у том својству или пре тога отишли на 
отслужење војног рока, а немаду потпуну школску 
спрему предвиђену за стицање звања стројар^ уну-
трашње пловидбе, могу похађаIи курс и полагати 
стручни испит за- звање стројар,} унутрашње пло-
видбе после 3 године укупног уброђења (стажа) на 
пословима! звања) стројарског приправник. 

Члан 111 
Службеник, који није положио стручни испит 

или испит КОЈИ је положио не одговара испиту про-
писаном за звање на које је преведен, дужан ЈС 
стручни испит односно допуну овог испита«, положити 
у року од 1 до 2 године од ступања на« снагу овог 
правилника 

Члан 112 
По оцени стручне комисије од полагања струч-

ног испита из претходног члана могу се ослободити 
рук свод ни службеници, као и службеници који имају 
потребну стручну праксу и способност за вршење 
послова одређеног звања односно функције. 

Члан 113 
Сви службеници, који су се затекли у служби и 

преведени у звања у смислу Уредбе о струкама уну-
трашње и поморске пловидбе, обавезни су да поха-
ђају одговарајуће курсеве за стручно усавршавање 
кадрова*. Даље напредовање у -струци ови службе-
ници могу постићи тек по завршеним курсевима н 
положеним стручним испитом прописаним овим пра-
вилником. 

Члан И4 
Капетани унутрашње пловидбе и пристанишни* 

капетани I класе, ако имају најмање 20 година слу-
жбе у струци поморске и унутрашње пловидбе и 
ако су показали нарочиту стручност, организациону 
способност ш и успешно залагање у досадашњој 
служби, могу бити унапређени у звање старијег ка-
петана унутрашње пловидбе без обавезе да пред 
стручном комисијом бране стручни рад. 

Одлуку о томе доноси Министар саобраћаја 
ФНРЈ по оцени стручне комисије. 
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Ч а д 115 
Службениц&ша коЈИМа је решењем Министра сао-

браћаја ФНРЈ односно органа кога Је он овластио, 
одобрено да полажу стручни или допунски стручни 
/испит за поједина послове у звањима предвиђеним 
Уредбом о струкама поморске и унутрашње пло-
видбе, а ове испите још нису -положили, могу пола-
гати стручни односно допунски стручни испит за 
о д г о в а р а ћ е послове звања по одредбама овог пра-
велинка и по успешно положеном стручном испиту 
стећи то звање. Министар саобраћаја ФНРЈ или ор* 
тан кога он овласти, по саслушању стручне комисије 
одредиће за сваки поједини случај да- ли ће службе-
ник претходно похађати стручни курс или не. 

Члан 116 
Ступањем на снагу свог правилника престају ва-

жити спа решења, прописи и правилници ко ји су 
регулисали питање услова, стручних курсева- и ис-
пита за стицање звања у с т р у к а м а унутрашње пло-
видбе. 

Члан 11» 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 965 
15 анрипз 1948 године 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Тодор В у ј а к о в и ћ , с. р. 
Сагласан, 

Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу 

народне власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

433. 
На основу чл 4 14 и 16 Закона о једнообразном 

р у к о в о д с т в у , а на предлог Претседник а Комитета 
аа заштиту народног здравља Владе ФНРЈ, пропи-
тујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЈЕДНО-
ОБРАЗНОЈ ТЕХНИЦИ ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ 
КЊИГА И ЊИХОВИМ ОБРАСЦИМА ЗА ЈАВНЕ 

АПОТЕКЕ 

Члан 1 
У члану 4 Правилника о једнообразној техници 

вођења пословних књига и њиховим обрасцима за 
јавне апотеке („Службени лист ФНРЈ" бр. 109/47) 
лрви став, шеста реченица ко ја почиње са: „Орања 
издавања треба да садржи 8 колона, итд", мења се 
и гласи: „Страна 'издавања треба да садржи 9 ко-
лона, и то: текући број додавања, датум, садржај, 
исплаћени износ: за набавку робе и материјаш, плате« 
општи трошкови радње, полагање у банку и при-
ватна изузимања. (Види нови образац бр, 1)". 

У члану 4 трећи став, друга реченица која почиње 
»са: „Приликом сабирања стране издавања итд.", 
мења се и гл*а;си: „Приликом сабирања стране изда-
вања збирови свих пет колона „сврха исплата" (ко-

лоне 9, 10, 11, 12 и 1-3) мораЈУ се сложити с,а збиром 
колоне „исплажени износ" динара" (колона 8;. 

Члан 2 
У члану 5 став први друга реченица која почиње 

са: „Она мора имати 12 колона итд", мења се и гласи; 
„Она мора имати 12 колона«, и то : текући број, да-2 
тум, набављ-ач и његова адреса, фактура број ок 
датум, вредност набављене робе, проценат рабата^ • 
износ рабата, трошкови паковања, трошкови пре* 
воза, празна (резервисана) колона, укупно и п р ^ 
медба (Види нови образац бр. 2)". 

Члан 3 
У члану 6 д р к и став КОЈИ почиње са: ,,Она мора 

и ш т и 13 колона, итд11., мења се и гласи: „Она мора 
имати 11 колона, и( то: текући 6<?ОЈ, датум, име џ 
презиме лекара, рецепт потиче: из здравствене уста* 
нове, из приватне ординације, састав рецепта, маги-
стрални лек (заједно са радом и посудом), остала 
роба, сам рад (само У сврху евиденције), име бо-
лесника, ознака експедиЈента и страна и текући б р о ј 
књиге благајне. (Види нови образац бр. 3)", 

У члену 6 трећи стао који почиње са: „Све про* 
даје лекова за готово по лекарским рецептима итд*', 
мења се и гласи: „Све продаје лекова за готово па 
лекарским рецептима морају бити појединачно з а и 

ведене у књизи продаје, а ручне продаје могу бити 
заведене кумулативно као дневни пазар, специфи-
р(ано по групама: магистрални лек (заједно са ра*-
дом и посудом) и остала роба". 

У члану 6 четврти став, друга реченица која 
почиње са: „Збирови колона итд44, укида се. 

У члану 6 пети став који почиње са: „Дневни 
инкасо од пролазе робе итд", мењ.а се и гласи: 

„Дневни инкасо од п р о д р е ро*бе за готовс 
(колоно^ 6 и 7) треба сваког дана унети у књ»иг^ 
благајне. 

Члан 4 

Члан 7 мења се и гласи: „Књига продаје робе до* 
кредит може се водити у повезаној и овереног књи-
зи (етагиниршо) -или у слободним листовима (карго* 
тека). Она мора имати 12 колона и то: текући број, 
датум, укупан број рецепата или установе која се 
кредитира, магистрални лекови с,а< процентом (заједно 
са радом и посудом), износ попуста, износ по одбитку 
попуниш, о д а л а робз — без процента, нето кредити* 
рани износ, сам рад (само у сврху евиденције), страна 
салда конта и примедба (Види нови образац бр. 4). 

Све продаје лекова на кредит морају бити зан 
в е дено у (књизи појединачно. Продаја лекова! §#а( 
кредит може се књижити такође на основу рекапи-
тулације-списка рецепата ^потврђеног 'од ноедити-
ране установе, у ком случају ова рекапитулација 
служи као докуменат (темељним) за књижење. 

Дневну продају робе на кредит треба азкључитД 
било сваког дана, било периодично, али најмање 
једанпут месечно, и за кредитиране износе (колонА 
9) задужити кпедитиране установе односно к р е д и т ^ 
рана лита у књизи дужника и поверилаца". 

Члан 5 
Ов ЗЈ" правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне народне Ре-
публике Југослви је " . 

VI бр 22Л75 
14 јуна 194-8 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић. с. 
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434. 
На. основу чл 4 и 21 Уредбе о откупу житарица 

У ОКОВОМСКОЈ 194$'49 години („Службени лздст ФНРЈ" 
бр. 47/48), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИВРЕМЕНОМ ПРЕКИДУ ЗАКЉУЧИВАЊА 

УГОВОРА О ПРОДАЈИ КУКУРУЗА 
1) С обзиром на крепак рок за) з-зкључивање У^о-

вор^а о продаји бел 1х житарица обимност техничких 
радњи око закључивања тих угошра и величи инте-
рес 'земљорадника за кан трасирање, орекида се до 
15 јула ове I одаде даље закључавање уговора о 
п р о д а ј кукуруза, како би се ва тао начин омогу-
ћило да- »се закључавање уговора за беле житарице 
заврши ^ 1г|р ед рађеном року и тиме омогући овим 
земљорадницима. да користе погодности* 'КОЈе им 
пруж а 'К-о«'т'р-а х ир а њ е 

Сви уговори о продаји кукуруза, закључани* пре 
ступања иа о т у овог решења, ОСТОЈУ у в&жиосги. 

2) Са З13'кљ>41пз.а'ње1м уговора о продадоа кукуруза 
наставиће ге 15 Јула ове године уз ове погодности 
кс Је су прописане Уредбом о откупу житарица- У 
економској 194849 годи н. 

3) Ово решење егу ит II иа скггу одм&х.ч 
Бр. 11178 

22 јуна 1948 године 
Београд 

Министар трговине м аиабдегаанл^ 
Јаков Блажевић, с. р. 

435. 
На основу чл 33 Уредбе о порезу на промет 

производа деи осим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОВИЗИЈИ ОВЛАШЋЕНИМ ПРОДАВЦИМА 
ПОРЕСКИХ ВРЕДНОСНИЦА 

1) За продају пореских вредносница за које ЈР 
допада овл,'ашћ€П{'м -продавцима о д о б р и ш про ви* 
зија 31 ва1 сто одређује се провизија 3%. 

2) Провизија 3% одобрава се У готову, и то на 
укупну продајну цесту пореских вредносница), укљу-
чујући ту и цену израде. 

3) Ово решење е туша та снагу десетог дадоа по 
објављивању у „Службеном листу Федеративен На-
родне Републике Југославије". Тим даном укида се 
Решење Министра сј) и-нанси ја ФНРЈ II бр. 48630/47 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 109/47). 

Бр. 18732 
15 Јуна 1948 године 

Београд 
Министар фин анан ја. 

Добривоје Радосављевић, с. јр. 

436. 
По указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УКИДАЊУ ЦАРИНСКИХ ИНСПЕКТОРАТА ! 

1) Укидају се царински инспекторати У Београду, 
Загребу, Љубл^ат* и Сарајеву. Њихови п к ш в и пре-

-лазе на ' шдлежсзе царш^рниад у погледу дотаошењ« 
решења о ослобођењу од плаћања царина за лица 
и установе кош на то ИМАЈУ право;' доношења ре-
шења у првом степену по свим царинским Криви-
нама; и доношења решења о повраћају више шта-
ће них износа на име царинских дажбина, без обзира 
ва висину износа и буџетску годину, а на Управу 
дарива: у погледу вршења прегледа рачунеко-бла* 
тамничког »ч< свег ост?лог пословања! царинарница. 

2) О извршењу овог решење старале се Утрава 
царини 

3) 0(3(о решење ступа на снагу .са. даном објављен-
вања У „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југослвије". 

Бр. 9946 
15 ју1г«а 1948 године 

Београд 
Министар спољне тр говорне. 

Милентије Поповић, с. р. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по^ извршеном орав-
љењу -с,а изворним текстом у^тајновило је да су се? 
у срп оком тексту Уредбе о сузбијању и ситречаодању, 
сточних зараза, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ'' бр. 48 од 9 ЈУ МЗ 1948 године, поткрале ниже 
наведене грешке те даје следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О СУЗБИЈАЊУ И СПРЕЧАВАЊУ 

СТОЧНИХ ЗАРАЗА 
У чл 1 последња реч, место „превозу", треба Д* 

буде „провозу". 
У чл. 3 ст. 3 при крају, место „угинула у циљу 

предузиман^", треба да буде „угинула у следства 
предузим;ш>а" 

IV бр 4345. — Из ПреФседништва. Владе ФНРЈ, 
18 јуна 1948 године 1 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страве 

428. Уредба о продаји крупних и средњих 
пољопривредних машину сељачким рад-
ним задругама и земљорадничким задру-
гама — — 76Г 

429. Наредба Бр X о државним (везаним) 
ценама грожђа за прераду — 7бГ 

430. Решење о почетку и трајању уписа На-
родног зајма Петогодишњег плана раз-
витка народне привреде. ФНРЈ 762 

431. Правилник о .изменама! Правилника за 
извршење Закона о таксама« — 762 

4в2 Правилник о приправничка служби, 
стручним испитима и курсевима струка! 
поморске и унутрашње пловидбе (уко-
лико се односи на унутрашњу пловидбу) 763 

43(3 Правилник о измени ,и допуни Правил-
ника о једно обратној техници вођења 
пословних књига и њиховим обрасцима 
за Јавне »апотеке — 774 

434 Решење о привременом прекиду закључи-
вања уговара о продаји кукуруза ' Т7&-

43)5. Решење о провизии овлашћеним продав-
цима пореских вредносница — 776 

436. Решење о укидању царинских инспек- ^ 

Исцравка Уредбе о сузбијању и спречавању 
•сточних зараза — ТУР 

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

ског штампарско^ предузећа, Београд 


