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НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
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ПРЕТСЕДАВАО 
ПРЕТСЕДНИК 

Д-р КОСТА КУМАНУДИ 
СККРЕТЛР 

Д«р ДРАГОЉУБ ЛЕВРЕМОВИЋ 

liPllCNTIMl  СВИ Г.Г. MinilKTl'll, СКМ  MlllIlK/ri'A  ИН,ОСТРАНИХ  ПОСЛОВА И МИНИСТРА 
BOJGKE   II   МОРНАРИЦЕ; 

Почетак у 10,35 часова upe подие 

C A Д P Ж A J; 

1. Ччтаљс ваписника ca арошлог састанка, 
2. Саоп.штење o оставци г. Драгише Леовца на иоло- 

жај народног посланика, 
li. Саопштење да je Г. Мшшстар трговикв и пилу.стријс 

поднео Скупштини, на основу овлашћења датог му укнвом 
11). В. Kpiijbi бр. 2316/0 оо 2;,)-I-l932. иа решавање: ирсд- 
лог закона o средњим трговинскиц школама; предлог за- 
кона d поморскр-тргопииским акадгмијама; прсдлог аакоиа 
o женским ванатским u жецским стручним учитељским 
школама; да Г. Министар финасија подноси на ocuou.v 
овлашћеља датог му укааом lb. li. Краља од 2-11-1932 год. 
ua решење предлог оуџета држашшх расхода и прихода са 
предлогом финансцјског вакона  ва   буџетску   l'J32/33  год. 

4. Саопштење извештаја Џерификациозшг Одбора o до- 
ласку ва народие посланике Милутина Пешића и Влади- 
мира Ст. КрстиКа. 

5. Саоџштеље o понрвном конституисашу Вер^фикаци.- 
оиог Одбора и o конституисрњу Финацсијског, Администра- 
тивиог li Одбора ва молбе н жалбе: 

(i. Саопштење o отоуствима наррдних гЈрсдапика; 
7.  Саопштење   прехставке   Јоза   Перковића,   учитеља 

иа Сима. 
«. Саопштење молби и жалби na царода 
',». Caoiiijn'i'ii.c разних аката 

д u i; »u ii  p E д 
N ruptjniiaibi1 дцепног рада. 

,   Гситрцнци:  Министар трговине   и  индустраје Др, Ал- 
Сорт Крамор. 

Претседник Д1>. IVncT.i ЕСуман^дв: Отварам I' 
родоипи састапак Народио скупштппо. Изволите 
чутп ваписник арошлога састанка. 

Сскјх-тар }\\). Драгољуб Јевремовзћ прочита ва- 
im imi,-  l рсдоттг састанка. 

Претседник Др. Коста Кумав^ди: Има ли ко 
од господе народних посланика какву приметб.? на 
аапионик? (Нема). Пошто нема im једне приметбе, 
оглашујс.лг да јо ваписник примљвн. Ивволите чути 
саопштеп.е o оставци народног посланика г. Драгише 
Леовца. 

Секретар ј[\). Драгољуб Јевремовић саоиштана да 
Д1 г. Л атиша Леовац на o ни no ланик подноси 
оставку na свој посланички маидат, пошто je Ука- 
зом II). Нсл. Краља од 24 jauvapa тек. год. постав- 
љоп за дрихаткм' ганотпика. 

Прешседник Др. Коста Кумануду: Ову оставку 
упутићемо Верифика1(ионом одбору. Ивволите чути 
ваконске прсдлоге. 

Секрегпар Д|». Драг. Јевремовић саопштава да 
Г. Министар трговине u инДустрије, на основу овлаш- 
ћења датог му Укавом II). В. Краља I 6j). 2316-0 
од 29 јануара 1932 год., подноси Скупштини на 
решење: предлог Закона o средњим трговачким 
школама; предлог Закоаа o аоморс^со-трговачким 
академијама; предлог Закона p женским аанатсшш 
n женским стручним учитељским школама и прод- 
лог Закоиа o средњетвхничким u мушким ванатским 
школаМа.  Првдлрви гласс: 



36 U РВДОВНИ САСТАНЛК — 3 ФЕБРУАРА 1932. 

КРАЉЕВИПЛ  ЈУГОСЛАВИЈА 
КАБИНЕЈ 

МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ  II  ИНДУСТРИЈЕ 
Бр. 157 

29 јапуара 1932 г.   Бсоград 

Господипс претседниче, 
Част ми je у прилогу под •/! доставити радп подношења Народиој скупштини 

на рсшапање: 
Предлог закона o средњим трговачким школама. 
У исто време част ми je под '/2 доставити препис Указа Његовог Величаиства 

Краља Алексаидра I Бр. 2316 од 29 јапуара 1932 год. којим сам oBJianiiieii да могу 
горе наведени предлог Закона поднети Народној скупштини иа решавање. 

C обзиром na предње част ми je замолити Вас, Господине Претседниче, за 
поступак по предмету o коме je реч. 

Изволите, Господмие Прстссдииче, и овом приликом примити уверење o моме 
одличном поштован.у. 

Мшгастар трговине и индустрије 
Др. Алберт Крамер, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

110 МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉМ НЛРОДИОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЈ1ЛВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра трговине и .индустрије, a no саслушаљу Нашег 
Министарског савета, решпли смо и решавамо : 

Овлашћује се Наш Мипистар трговине и индустрије да може na оспову чл. (33 
Устава Краљевине Југославије, подпстн Народпој скупштипи на решавање : 

1) Предлог Закона o средњим трговачким школама; 
2) Предлог Закоиа o иоморско-трговачким школама; 
3) Предлог Закона o средљим техничким и мушким занатским школама; 
4) Предлог Закоиа o женским запатским и жепским стручним учитељским 

шкодама. 
Ham Мипистар трговиие п индустрије пека изврши овај Указ. 

Вр. 2316-0 АЛЕКСАНДАР с. р. 
29 јавуара 1932 године 

Београд 

ПРЕДЛОГЗАКОНА 
0 

СРЕДЊИМ ТРГОВАЧКИМ ШКОЛАМА 
(KAKO JE ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА) 

I ДКО Тргопачко академије су потпуне, a дворавредне 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ трговачке школе нвпотпуне сј)сд11>с трговачкс школс. 

§ 1 § 4 

Задатак јо оредњих трговачких школа, да ув Трговачкеакадвмијесававршнимиспитомимају 
опште  обравовање  у  духу  југосдовеноког  народа ранг потпунс срелп>с школе (гимнаавје, реалке, рс- 
и државног јединства пруже ученицима стручну, апне гимпазијс) са вишим течајним испитом. 
теоријоку н црактичну спрему за трговачка 8ван>а< Ученицп, који су свршили трговачк   академију 

g ,) могу продулшти школовање на Високим трговачшш 
„ ' .      . школама. Средње трговачке школе стојс под нрховшш g r 

цадвором Мшшстра трговине и индустрије, a иод           _ 
непосрвдним падзором бана. Двораврвдне трговачкв школе имвју ранг шест 

равреда средље (гимпазијо, реалке, рвалне гимиавије) 
§ .'i школе. 

Средње зрговачкв школе јесу: Ученици који су ту школу свршплн и пологкшш 
1) Трговачке академије п вавршни испит могу прећи у трећи равред трговачкизс 
2) Дво])аа])сд110 грговачке школе. академнја no положспом допупском иопиту. 

i 
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Правила o допунском испиту прописује Мини- 
стар трговшш и нпдуитрије no саслушашу Сапота за 
професпоналиу   наставу. 

§ G 
Сродп.е трхчшачкс школс могу бити: државне, 

самоуиравпо и издржаване од ii])iut])OAiiiix комора. 

§ 7 
Срсдп.с трговачке школо могу бити: мушке, 

женоке u метоинте. 
§ 8 

Оснивање и укидање државних сродп.их тј)го- 
вачких школа врши се Краљевим указом, на 11])одлог 
Министра iproBipie n индустрије. 

У укинутој средњој трговачкој школи ))а;ЈЈ)ед11 
се постепено укидају. 

Према указаној потреби, a no саслушању Савста 
eai орофесионалну наставу, може сс трговачка ака- 
демија претворити у дворавредну трговачкл школу, 
a дворазрсдиа грговачка школа у тј)гоиачку акадо- 
Мију. 

Остале средње трговачке школе отварају се, 
претварају n укидају ])сшсљсм Министра трговине 
и индусгрије. 

§ 9 

Грговачка академија може имати највише 12 a 
трговачка школа највишеб оделења са максијлалшш 
бројел! учоиика no o рвдбама овог Закона. 

§ 10 
За сваку средњу трговачку школу мора посто- 

јати нарочита школска вграда, која, порсд iioTj)o6iior 
броја ученика мора имати довољан Прој просторија 
ва контоарске вонјПо, хемијску лаборатбрију, слу- 
шаоницу ва твхнологију и пбвнавање j)o6o, библит 
отску, шкрлске 3Gii])]te, као и потрвбан G])oj coGa 
за канцеларије u стаи за служптеља. 

§  11 
Зграде за смештај средњв трговачке школс мо- 

рају одгоиарати свим хигијенским вахтевимаишкол- 
ђким потребама, ono морају имати просторијс за ку- 
патила као и за школску поликлшгаку, ако у мссту 
ne iiocToju оишта школска поликлиника. 

Иоднзаљу вграде ва смештај средњв трговачке 
школе можс се приступИти само по пјјотходиоМ па- 
челном надлежном одобрењл Министра трговине и 
индустрије илп Банске управе, у опоравуму с Мп- 
нистром социјалне политике и пародиог вдравља и 
дефинитивном одббрењу планова од страпо надлеж- 
ннх техничких органа. 

Одродбе овога вакона o школској зградн, yuy- 
трашп.ем уређвњу школс, o учшпвда, лаборатори- 
јама, књижницама и ђачшш установама важе и ва 
школе ивдржаване од самоуправних тсла и привред- 
нпх комора. 

§   12 
Земљнштс ва вграду државне средље трговачке 

школе дужна je дати општина. 
AKO општина нема "отребиог зомљпшта може га 

откупити no Закону o вкспропријацији имања. 
Трошкоио око подпзаи.а, преправљања, o ржа- 

"'ut.a таквих вграда као и трошково за огров, освот- 
лси.с и воду, сноси бановина, a па подручју упЈјавс 
града  Београда  држава.  Управа  града  Београда ' 
сноси само трошкоио око одржавање вграда. 

Рсдовпо, оправке мо1)ају се иввршити ва BJICMC 
великог школског одмора. 

Ближе одј)од6о o вградама ва смештај средњих 

Трговачких школа проппсујо Министар трговине и 
иидустријс. 

По одредбаМа o подивању зграда мојкс со посту- 
miTii кад се добијо потрсбаи кродит и одоброп.о над- 
лежних o])raiia. 

S   13 
СамоупЈкшшш телима и привредним коморама 

мо?ко Министар одобрити да отварају и o свом 
трошку одржавају средње трговачкс школе. 

Школе самоуправних тела имају праио јаппости, 
a школама привредних комора може Министар тр- 
roiniiie н индустрије дати право јавности. 

Oiit'iKuc жколо H<)(;II1IC пазив самоуправних тела 
шш привредних комора, које ux 11зд])!кавају. 

[1ДЕО 

НАСТАВА 
§  14 

Настава у трговачким акадвмијама траје четирм 
годинс a у дворавредним трговачким школама двс 
године. 

§  15 
Мшгастар трговвне и индустријв\по саслушању 

Савета ва арофесионалну иаставу, прописује општи 
luiau, наставни 11рог}>ам и методска упутства ва im- 
једине предмете, водећи бригу o томс, да се настава 
у појединим тколама прилагоди привидним IIJ)IIJIII- 
кама краја, у KOJOM се школа налази. 

Школама ивдржаваних од самоуправних тела и 
привредних комора мо?ко Министар тргошшо и инду- 
стријс, ио саслушаи.у Савста за професиопалпу на- 
ставу, допустити делимичнб одвајање од плана и 
програма државних средњих трговачких школа, али 
само уз услов да се CTCIIOH обравовања тим не умаи.п. 

S   16 
У cpe ii.uM трговачким школама могу се упо- 

требљавати само опи уџбеници, које одобри Мини- 
стар трговине и индустрије no саслушан*у Савета 
за професионалну  наставу, 

§  17 
Екскурвије у месту радп равгледавања култур- 

них установа u привредних индуотријских проду- 
већа, у време кад пжола no ради, или у школско 
нрсмс, a no одобреи.у директора, обавезне су ва све 
ученике. 

Иутовања у вемљи n у иностранство у току 
школске годинв изводо со према имовном стању 
ученика и стању фопда ва помагање и унапређиванзв 
учстша средњих трговачких школа. 

Путовап>а у вемљи пзводо сс no одобрешу Ми- 
нистарства трговине и индустрије, a у иностранство 
no одобрељу Министра трговине n индустрије. 

Паставппцпма, који прате акскурвије ван места, 
у комо je школа, адужс су од једпог дана, сматра со 
то  као  слугкбопо  путован>е. 

111 ДЕО 

УЧЕНИЦИ 
ШКОЛСКА ГОДИ11Л 

§   18 
У средњим тргопачкпм школама школска го- 

дина почпп.е 1 свптембра уписом ученика и траје 
вакључно до 31 августа паредпо годшш. 

Упис со вршп 1, 2 и 3 септембра. Настава no- 
чиље 5 ссптомбЈја, a свршава сс за учошшо чотвртог 
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рав] вда трговачћв акадвмИјв •)! маја, a ;iu свв огтадс 
ученике трговачких академија u трпжачких niKo.ia 
ивмвђу  10 п 1,5 јуна. 

Годиигаји успех св саоћШтава сђСЧаиоиа Biljt'db- 
дап 28 јуна, када се ученицима нздају годипш.а 
сввдочанства, 

Велпкп шкоји iju одмор траје bfl 29 јуиа до 23 
августа вакључно; 

Од 2/i августа до I свп^ВМбра вакључно одржа- 
iiii.)y , со   liciniTii    раВрвДИИ,    ДОПун  КИ    И    mmpamm. 

Влижв одредбе o празниЦима и народним ufibr- 
новинама прописује МинИ1 тар трговиће и ииду- 
(трије. 

У току шкож la1 годиивј може ДИрвктор срвДнЈб 
грговачке школв no ( вом нахођењу дати три пута 
днввни школски одмор. 

§   Id 
У средшнм грговачким школама, школска го- 

дина дели се у два полугодишта: прво полугодиште, 
од Нђчетка школско године до 'l'l децембра и друго 
иолугпдшпто од 23 децембра д« вађршетка и^ода- 
иал.а. 

§   20 
I lo сиршетку дјругог полј гддишта, управа бредње 

ТЈЈгоиачк-с iiiix(i.io ;(yvi;iia je, Да ббјЛв^ ттаМпапи го- 
дпши.и т1ч(»л( I;II iiaicmraj, no yiiy( тии.ма кпјп tipo- 
ишујс!  Митктар  fj minimo  п  (гадустр'иј6. 

NIIIIC 

§   21 
У upnu равред трговачких средњих школа ii])ii- 

маЈу će учснпци, noju су гирмт.т чстири раареда 
средше гимназиЈб или реалне гимнавије са нижим 
тсчајнпм шчшто.м илп чггп] и разреда грађаискешколе 
cai вавршеним испитом и немају више од осамнаегт 
година. 

У^вниЦи, Kpjii су ( ирши.ии чотирп разреда <'редп>с 
или 11>ој сличио школ^ ii иноСтранству, могу со упи- 
сати, ако положо допунски IK ппт из предмвта, којс 
нису учинили плп су их учи.ш у мањсм опиму no 
предлогу директора a im надлежном одобреЈву Ми- 
iim та|)(тиа трговине п инду( трије нли Ванске упЈраве. 

Ученици, који су изгубили право na редовно 
школовање у средњој школи, m* могу се уписати 
у средшу трговачку школу као редбвни ученици. 

§   22 
Ученици, koju у врем^ утка имају BHiiie b is 

година, могу со уписати cakb nO иадложиом бдобрењу 
Мшгастарства трпиппи; и игидустрије илп Вћнс^е 
управе. 

§ 2;; 
II|III уишу ученикау средње тргбвачке школе 

iij)noii( Tiioiio i 8 прм.мају ученици из обла.! тп i'e тк-оло. 
Лко, no пфничтм упису, буде у школи пјЈавних 
мсста, могу će уписати ученици ван ббласти те школо. 
Ученици, којипрелав^из једне школе у друту, морају 
имати  уредно  одобрење  од  дирбктора  школе,  из 
којс одлааг. 

Област појединих школа одређује .Mmm тао тр- 
говиие и IIII,4\a TTiiijo. 

§  24 
Накнадни упис у средњим трговачким ошолама 

одоораиају га.ми директори до 20 септембра,аМкни- 
старствсЈ Tjiidmmi' u индустјрпје или Ванска упраиа 
у својој надлежноСти најдаље до 10 октобра'. 

После 10 октобра не м"оже се ии један ученик 
Hiime ушичпч!. 

§  25 
N' старије рсзјреде средших грговачкнх школа 

уписују се: ученици, који су b успехом свр1иили у 
тој iiiKo.in претходни разред; ученици, који су прет- 
ходип рааред (4(})шпл11 у другој cjiciin.oj трговачкој 
школи могу се уписати, ако су добили уредно одо- 
брвње од директора школс. 

Ученици, који су похађали средњу тргрвачку 
iiii;o.iy у иностранству могу no иадложжш одоПроп.у 
Miimi' тарства трговине n индустрије или Ванске 
управе бити примљени у старији раврвд, ако положе 
допуп 1чЧ1 m mri' (i3 ni едМ(Вта којв нису учили илп 
су  iix учИЛИ  у Man,CM  ооп.му. 

§  26 
Промена завода у току године ученицима оред- 

n,nx ^рговахких школа се не допушта. 
Ученици до! (vi.(4iii\ родитеља у току шко.иско 

године мог прећи из једне сред1Бе тргоиачкс школо 
у другу само у рок од осам дана no бдласку иа 
шноле, у којој су до тада учили. 

Ученици, удаљени из једне школв no кавни (\ 
4(1) Могу се уптатп у другу школу иајдаље за осам 
дапа no саопштењу  правомоћне кавне. 

§  27 
N'irimuii, KOJU су похајја.чм трговачкб-ћоморску 

акадоМију могу ii])oliiiy Дворазредну тргоначиу школу 
или трпжачку акадомију, акоиоложс допуискипсчтт. 

Правила o палагању допунског аспита niiomi- 
сује МшгастаЈ) тргоииие и иидустријг. 

чУч(чт1|,п, који су похађали срвлњу тргопачку 
школу у нностранству могу се уписа*и no одобрељу 
Банске улраве, ако положе допунски иопит no ирод- 
логу дијпжтора, a no падложпоМ оДОбрељу Mimn- 
старства тргобине и индустрије или Ванс^е управе. 

У иввесним слууајевима могу директорп одо- 
Gjnrni промену вавода ув претходан пристанак ди- 
ректора школо, у коју ученик одЛави. 

BPO'J   $Ч?.ШШ 

§  28 
У средљим трговачшш школама можв оптп: у 

цојединим разредима пајвише 40 ученика. 
У onaj број no улаве ученицп којп попаил.ају 

разред, ученици досол.оппч родптеља и omi којп у 
тоиу године мешају школу. (   26 стап 3). 

Кад се пређе максимални број у држаиппм шко- 
ла»'а могу се отворити паралелна одолсп.а само no 
дозсоли Министра трговине и индустријв. 

ОЦЕЊИВАЊЕ   УЧЕНИКА 
§ 29 

1) N'   гиако.м   ПОЛугОДИШТу  СВИ учоппцп,   K'ojll  ((' 
оцењују, морају из наставног градива сваког Лред- 
мота бџти довољно n свђ трано испитани. 

2) Успех из појединих предметв оцењују <ч? овим 
оценама; одличан (5), врло добар (I), добар (■!), до- 
вољајж (2), II кедовољан (1). 

Оцено: одлпчап, врло добар, добар n довољан 
су прелазне оцене, a oi^eka недовоља!! (1) je оцена, 
која повлачи поправни исјшт o;iiioriio понаиљашо 
раћреда; 

'i) Општи годтпп,!! успех ученика, који имају 
да полаж-у тнки.пп m ппт, утврђује će rio полагању 
истог; 

^) i5.ia;|aii,(! се оцоп.ујо оп,(Ч1а.ма; пррМерно (5), 
ирло добар ifi), доиа]) (3) и лошо (2); 
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5) Оцопо успеха па крају аолугодишта и оцене 
годишњег успеха из појединих прсдмета ваједничкц 
утвјрђују директор, разредни старешина и предметни 
наставник, ппји преддаже оцену успеха; 

6) Оцене владања и оцене општег успеха мред- 
лажо разредни старешина и разредно веће их утвр- 
ђује; 

7) Код.једнаке поделе гласова РДлучује глас 
предметног наставника. 

J  30 
Ученик средње трговачке школе, који јо у две 

узастоппо школске године имао лоше владање г би 
npaiio im дал.о пшоловаи.е у тој школи, и може се 
уписати у другу срвдн>у трговачку школу само ао 
Допуттеи.у   Ванско  управе. 

Учетша, који na крају прног полугодтита има' 
полрвџну или вшие од половине недовол.них оцена, 
Hu(.Tuiiim4i;ii савет, може на предлог р^аредно   већа 
УДаљити na  шкрле,  с  тим,  да у   идућој  ш^олекој 
години мр^ке џоновити раврбд. 

ПРЕВОЂЕ УЧЕНИКА 
s ;ii 

Устарији разред џреводесеученици, којп ив свих 
предмета имају најмси&в довоЉну годиЈпњу оцену, 
a onu учоиици, који су 113 једцог ii.iiii два предмета 
Добили недовољну оцену и положе у августу месецу 
иопраипп испит. 

Пбправни iicnuTii аолажу се na нстој шко.мп и 
ne могу со понављати. 

Равред се може поптшти само једанпут. 

32 
1) Ученик комо со вбрг болести или других 

оправданрх уарока, годиши.а оцопа no може поуз- 
дапо иввести, прдвргава се v почетку јуиа разредпом 
Испиту ii3 свпх плн пз опих предмета, пз којпх се 
»Ma да утврЈ|1Г годпшд.а оцопа. Лко je због болестн 
^иречеи да у јуиу иолажо onaj истшт п то докаже 
лекарским увероп.ом пре почетка игпита, дироктор 
школе одлучује да со такав ученик испита у августу 
Но с тим, да у томо ррку no мо/ко полагати попраппп 
iicniiT. Такав учеппк понавља равред au-o при опом 
полагаи.у добије ма и јодиу иодогшљпу оцоиу, a 
ouaj noju попаил.а равред губи араво na даљо шио- 
Jionaihc 

2) Учоиик, који (о пријави запоправни испит, 
ft onaj пзостаиак ne могке да оћраВДа, сматра С"е да 
није свршио разред. 

3) Учоппк крји у времену прлагања испита, 
•чека})скпм у. ерен^ем докаже да nnjo мр^аб прибу: 

' "i'iioiiUTU исшсту због болв! ти у заказаио и])омо, може 
т^ј испит полагатп пајкагппјо до 30 соптсмбра no 
Допуштеп.у Mniin< тарсива трговине и индустрије плн 
Банске управб. 

MCII11 Г11 

§ 33 
Испптп могу бптп: разродпц, доиуткп. no- 

Чравни,   запЈтпт  n   прпиатпп. 
Обанл.аи.о исипта, сом прпиатиих, рвдовна je 

ДУипшст наставника. 
Заирпши ибпити npinc со у јупском року као 

глаииом, a у септем$арскрм кар сЛрредррм. 
Учоппцп, noju пз oii|>aii;iannx равлруа мс дојју 

,Ia- Завршни nnuiT у родоиио.м року 110лага1>(> га у 
Септембарском року. Учоппдп, Kojii у  оиолг року na 

запритом року буду рдбивени,полагаће га у пародпом 
јунском  ])ОКу. 

Завршни п ■тгг у државним u самруправним 
ср.рдњим трговачким школама као и оваквш шко- 
лама привреднихкомора, којопмају прапо јавности, 
врше се у присуству изасЛаника Министарства тр- 
гоВине n индустрије, a ученици оваквих школа, које 
псмају право јавности полагаће завршне acmkve на 
државној средњој трговачкој школи, коју одреди 
Mmin тар трговина и нндустрије. 

Министар трговине и индустрије прописује пра- 
пшшпк o обавл>ању нспита, o награди из^слјанику 
na завршном испиту као n иаградама за приватнб 
испите, које плаћају ученици. 

ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ 
S  34 

lio 3aiq)nioTKy аолугодишта, ученицима се сд; 
опттапа успех у ^ачкој кНјИЖИЦЦ коју мора пматп 
сваки ученик средње трговачке школе. 

Облпл n садржину ^ачке KILUVIUIHI'   проппсујо 
Мшпктар  Tpi'oiuiiK'  11   ппдустрпјо. 

СВ^ДРЧАНСТВА II У.ВЕЈРЕЊА 

§ 35. 
lio завршетку школске године; сваки ученик 

срвДЈ^е тргопачко шкрле добпја сзодочиштпо p рвом 
успеху. и владању у тој школској години. 

У рпр.авданим случајеврма, можо се no молбп 
у току школске годппо пздатп yuej)on.-o 0 школо- 
иап.у с nanoMonoM у комс се цпљу пздајо. 

Сиодочапстио и yi!e])on.a потписују д11]»октор 
и   разродпп   ста])ошппа. 

Сведочапстоо o занршпом n(;iinTy потппсује 
мпппс.тров пзаслаппк као n пр.етссдппк, директор 
школе и сви члаповп пспптпе компспјо. 

Облпк и садржипу сведочапстиа n уиероља 
njiouncvje  Mimur'i'ap   трговине  И  ппдустрпје. 

Уио])011.а qe иадају Искљученим ученицима и 
оппдт, K'ojn моп.ају здвод. 

§ 36, 
Дуплпкат годишњих сведочанстава издаје дп- 

ректо]) сам, a дуплпкат сведочанства 6 занрптом 
испиту издаје диреотор no надлежнолј одоброи.у 
Министарства трговЈше и индустрије или Банске 
управе прсде сл^жбеног рглшпеног прншцтвња о- 
рпгппала у државшш (лужбоппм попппама илц 
службеним  новннама  падло?кпе  Ба^рке упраде. 

За дуплнкат школског увђрења, оводочап^гма 
n ђачке швижицо плана ce, поред државне тацдс, 
ПСТП   ТОЛИКП    ПЗПОС    у    l'OTOltOM      ПОицу     ва      lllh-IKIi Kll 
фрнд. 

Ili I,'(KUČKU    РБД 

§ 37; 
O дужши тпма уче11пка; п.пхоног нладап.а, поха- 

ђању Шјкрле u тколскпх вежраша, y4ciulia у ЈЈачкп.м 
удружењима, праодап.!! изостипака, к^жц>аван>у и 
осталом раду и реду у с])0Д11>пм тЈ>гоиачк11М шко- 
лама Министар трговине и индустрије ггропиоујв 
аравилник. 

§ 38- 
Учеппка MOVKO казпптп паставиик, рђдредни 

(■тарошппа, разрсдпо oolio, дироктор и мастиппичкп 
савет. 
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§ 39. 
Учоиици со каиш.циију оиомеиом, укором, за- 

твором, удаљењем и искључењвм. 
Ученици се не смеју кажЈБавати телесппм ка- 

внама. 
§ 40. 

За полике днсциплткке шкодске преступе или 
учестале маи.с кривице, учеипк со може кавнити 
удаљоИ)Ом пли искључењем. 

O удаљењу пз једпе средн>е тргопачке школо 
ип ј(!Д11у школску годииу с тим, да ученик може у 
другој (:Ј)0Д11>ој тргоначкој школи вавршити школ- 
оку годину, одлучујо директор на предлог ]ia:ij)ej(- 
иог  већа. 

O искључ1вн>у иа једне средње тргоиачке школо 
до завршетка шчоловањ a стим, да ученик може на- 
ставити вапочвто школовање у другој средн>ој тр- 
говачкој шкоди, одлучује наставнички савет. Ова 
кавна постаје иввршна кад je одобри у својој надлеж- 
ности Министарство трговине и индустрије или Бан- 
ска yii])aua. 

O искључењу na свих средвЈИХ трговачких шко- 
ла или из свих сродп.нх стручних школа у рес-ору 
Министарства трговине и индустрије одлучује на- 
ставнички савет са најмање ДЕв трећине гласова. 
Ona кавна постаје иввршна кад јо одабри Мшш- 
стар трговине и индустрије. 

111КОЛСКИ ФОИД И ЂЛЧКЛ УДРУЖЕ11>Л 
§ 41 

У опакој средв>ој трговачкој школи постоји 
школски (Јшид, 113 чијих lio се оретстава помагати 
сиромашни ученици, набављати оретства за ђачке 
вежбе, ки.пге ва ђачке К1&иншицв давати потиоре 
за ђачка путовања спЈЈОмашним ученицима. 

Правила o школ(^ком фонду прописује Министар 
трговине u индустријв. 

§ 42 
Ученпцн ('редн.пх трговачких школа могу обра- 

вовати удЈ)угкен.а у циљу иптелектуалиог, морално- 
естетског н вдравственог ycau])iiuuiuii>a, али никако 
na основп племенској и верској. Свака школа може 
пмати само једпо удружење са впше секција. 

Рад овпх удружења стоји под сталшш надвором 
школске управе. 

Правила удружеи.а одобрава Министарство тр- 
говине u индустрије. 

§ 43 
У Ц11љу,да се ученици прившшу штедњи п да 

пм со пружи прилика за практично примењивање 
стручног тргов^чког зпал.а, освоваће се у св&кој 
средњој трговачкој школи ваједница ва штвдњу « 
кредит. 

11])ав1гла тнх ваједница, ua предлог Наставаич- 
ког савета, одобЈЈава у својој надлежности Mimii- 
(^та])стло т})гов1ше н ипдустрпје нлп Банска управа 
као надворна школска власт. 

§ 44 
Оспм овакпх удружеаа, ученици сј)одј1Л1х т})го- 

вачкихшкола, могу бити члаиови и других друштава 
u удружси.а ивван школе no одобрењу Мшгастар- 
ства T])roBiiiio n иноустрије. 

ОДИОС  ДОМЛ И ТКОЛЕ 
§ 45 

За постизаваи.о наставног п васпнтпог циља у 
средњим   трговачким  школама   има  ce  раввијати 
сарад№а дома u школо. 

Ближе одродбе o узајамтш односу дома и 
школе пропибује Мттста]) грговине и индустрије. 

ПРИВАТНИ УЧЕИИЦИ 
§ 46 

Полагашс приватних  испита допуштоко јо,  уз 
остало ваконске усдове, само у државннм средв>им 
трговачким школама лицима старијим од 18 година: 

1) која су заиослспау iipiiBjioAiiiiM предувећима 
п установама; 

2) која нису запослопа у прпвро ппм иродузе- 
liiiMa и установама, само ако су раније били редовни 
учепицп које средв>е трговачке школе, na су редовно 
школовав>епрекинули. 

§ 47 
Министарство трговине и индустрије плп Бан- 

ока управа, у својој надлежности, he допустити по- 
лагаи.о приватних испита из целе грефе само ва је- 
дан равред o једном редовном годгапЉвм року, a 
вавршни iicnuT могу ова лица полагати само у ре- 
доттм роковима са редовним ученицима. 

IV  ДЕО 
НАСТАВНИЦИ 

ДРУГО ОСОБЉЕ 
ВРСТЕ, КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДУЖНОСТИ 

S 48 
Наставници средњих трговачких школа ćy ре- 

довии ii хонорарип. 
Редовпп наставнлци су: директор, професор n 

оуплент (приправник). 
. За хонорарне наставнике могу ce, према по- 

треби, jieuion.oM Министровим поставити стручна 
лнца са xoiio])a))OM од часа, који ce одређује у ре- 
шоњу. 

§ 49 
У  свима  средњим   тЈ)говачтш   школама   Moj)a 

ČUTU довољап 6])ој квалификованих наставника по 
струкама. 

S 50 
За Д11роктоЈ)а можо бпти поставл.оп: 
1) у државиој трговачкој академији: 
a) директор државне дворавредне трговачке 

школе, којн има положен професорски иопит u 
најмање 18 година државне, првенствено иастав- 
иичке службв, ваједносгодинама, које je ировоо као 
дироктор трговачке школо, a уз то со одлпковао 
паставиим п васиитшш радои. 

G) професор оредае трговачке школе са поло- 
жепим професорским испитим, којп пма најмање 
18 годипа државне првенствено наставничкв службв, 
од којих најмав>е 6 година у средњој 1рговачкој 
школи, a уз то со одликовао наставшш и васпитним 
радом. 

2) У дргкавиој дворазрсдпој т])говачкој школи: 
професор   средЈ1.е  •грговачке  школе,   који  има 

полојксн професорски иопит и пајмаше 12 година 
државне, прввнственонаставничкислужбв, од којпх 
иајмап.о   6   годииа   у   средљој   трговачкој   школп. 

Kao ваставничке годинв у с])ед11>ој трговачкој 
школв рачунају сс n године ироводене у настцвиој 
адмштстЈЈативиој службп ресора Министарства тр- 
говипе u ипдустрије. 

Зваи.е директора срвдпЈО трговачке школо ii])ii- 
вромеио je ва прво две годпие од даиа постављења. 
За то в])омо, директор може, u без oifor пристанка 
бити apalien na положај, ca кога jo дошао. 
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§ 51 
Ирофесор средп.о тргОвачке школо можо ио- 

стати суплент срелп.е школо илн средње трговачко 
школе, којн има положеп професорски испит и гри 
године наставничке слуи;бе. 

Професорски je ircniiT стручии држаппи нспит. 
Он се полаже пред компспјом коју одроди Министар 
трговине и иноусзрије. Правила o професорском 
иопиту као i! правила o допунском испиту за ирслаз 
настанника из других школа у средљо трговачке 
школе, прописује МиниСтар трговине TI индустрије. 
Овај iicmiT можо полагати суилепт, којп јо најМање 
дно годпне радио у школи. 

S 52 
Суплент средше трговачке школе може постати 

лице са положепим дппломским испнтом филозоф- 
ског или правпог факултста, које уродннм доку- 
ментима докаже да испуњава услово Закоиа o чи- 
новницима. 

Суплонтом за предметс трговачко струкв можс 
постати првенствепо лнце, којв осим дипломс ви- 
соке трговачко школе, хгма пајмаи,е 2 годиио праксе 
у каквом BeliOM трговачком илп инд^стријском пре- 
дуввћу. 

§ 53 
Суплепт сроди.о трговачко школо, који за пет 

годнна своје иаставпичко службе пс положи про- 
фесорски испит, отнушта се нз државне службе, у 
коју може бпти враћеп тек после положопог профе- 
сорског исиита. 

§ 54 
Редовнн наставници самоуправних и од ii})n- 

вЈједппх комора издржаваних средњих трговачких 
Школа, м,орају иматп исте отручне квалификације 
као u редовли наставници државних средљих трго- 
вачкпх школа. Избор ових редоваих наставника у 
овим школама вроди, када ra одобри Мшшстар 
трговиио и иплустрнје. 

§ 55 
Редовнп наставник средње т])говачкс школе 

Можо no одлуцн Мшшстра трговппо и Индустрије 
бити додељен на рад у Министарству тјјговпио U 
нпдустрнје или код Банске управв. 

Време, које je наставник ировео на овом раду, 
рачупа се у време наставничке службе. 

§ 56 
Дирокторове су дужности у  главном: 
1) да управља школом и да правилним путем 

УпуКује образоваи.о a васпитање омладине у својој 
школи;     » 

2) да се стара o тачном држању часова и ивво- 
ђвау  програма; 

3) да што Meiulio похађа часове паставшЈка u 
Даје упутства како he најуспешппје предаватпсвоје 
чрвдмете, a ио потреби да држи и угледна предава11.а 
из своје струко; да, ирома извештајима разредног 
већа, коитролишо рад ученика у свпвда равредима 
и предузпма потробио море за пдбољшаље успоха. 

4) да наставннке упозпаје са иовпм правшпша, 
расписима, наредбама; 

5) да новим наставницима даје сва потребна 
упутства у погледу иаставе и администрациЈв.; 

6) да сазпва седнице наставничког савета и 
стручне паставпичко конфвренцвје, и да њпма прет- 
оедава; да na тим копфсрепцијама, споразумно са 
стручним наставпицима, одређујо наставии иосту- 
пак за сваки предмет и разред u утврђује оишто 

мерило за оцон.иван.о ученика; да се стара o изво- 
ђен.у угледних предавања и утврђује распоред 
пстпх, и да no свршевом иредава1ву одржи са пре- 
давачем и наставнпцима којп су предаваљу ii])ii- 
оуствовали заједничку кбнференцију, ради саоп- 
штеп.а и саслушања евентуалних напомена прс- 
давача; 

7) да брине o аопуњавању наставничких ме- 
ста своје школе; 

8) да наређује или B])IUII вамену отсутних п бо- 
лвсних наставника; 

9) да одређујс ])a3]i(vuie старошпио, пословођу, 
чуваре абирке и паставнпко, који iio присуствовати 
седиицама секција ученичког удружења n дозвоље- 
них друштава; 

10) да савива и претседава седницама раз- 
родиог веНа, o тим, да, у случају његове опречено- 
стн претседава разродии старепгана; 

11) да руководп уписивањем ученика; 
12) да се стара o иввођси.у распорода исиита; 
13) да подносп, према надлежностиЈ Мпиистар- 

ству трговпис и индустрије или Банској управи 
пзвештај o раду и стаљу своје школе no упуствима 
за оастав полугодпшп.ег и годпти.ег иавештаја, 
које  прописује  Министар  грговине и индусдријв; 

14) да даје оцене o раду п владању наставника, 
no правилима o оцвњиваау; 

15) да водп иадзор иад школском зградом, учи- 
лима n кљшкиицама n настојава да се њима рукујс 
no правплима, које пропише Мшшстар трговние и 
пндустрије; 

16) да води школску преписку, под својпм 
noTiiiicoM и чува псчат, службена акта н школске 
административне кп.иге и 

17) да управља школском имовином и да бу- 
џетом одобЈ)оие суме распорођује na одређене школ- 
ске потребе. 

§ 57 
Дужности наставника су у главном: 
1) да одређене нродмете предају no проћисним 

програМпма n датим упутствпма, да утпчу im васпи- 
таи.о учоипка, да 11|)ато савремено стањо науке; 

2) да ce' приправљају за часове и да пх редовпо 
u тачно држе; 

3) да држо угледна преданаи.а no распореду 
који утврди дпроктор n то: професори u супленти 
ca преко 2 године службе no једпо предавање го- 
дпши.е, a супленти у првој и другој години службе 
сваког полугодишта no једно. Оиим предавањима 
пмају, поред дпроктора, прпсуствоиати и omi, у 
то време слободпп паотавпицп,дотичпе илп сродне 
струке; 

4) да свакога чаоа раде увек са цслпм разредом, 
служеНп се свим паставшш сретствнма, којпма 
школа располаже; да се држо одређоппх уџбеника, 
да се пи у ком случају ne служе дпктпрап.ем: свога 
прсдиота; да се пнтересују успехом својпх учеппка; 
да упућују ученикв na којп lio пачпп успешпо учити 
пшхове предмете, n да помажу самосталне радове 
код учвника, трудећи ce, да ученици Beli na самом 
часу предавап.а пауче иввестан б])ој овојих лекцпја, 
да своја" оиажап.а o свакоМ учвнику саопштавају 
разредиом старепшни na свдници равредног већа; 

5) да тачно воде прописане дповппке; 
6) да приоуствују сшгаа седницама наставнич- 

ког савета, раз^одппх већа n конфервнцијеЉа, које 
дпректор ('aanaa; 
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7) да no наредби дпректоровој замељују от- 
сутпе илп болсспе настазнике; 

8) да врше надзор над учоц-ццимапо распороду, 
којн утврди ДЈфоктоЈ) школе, a према правидима 
које   ирогшсује   Мшшстар   трготшс   и  нпдустрпјс; 

9) да пзпештавају, у случају своје болестп шш 
каквс другосметЈБе, увек па врсмо директора o своМ 
изостанку u да изостанак оправдају; 

10) да чувају поверепа учпла, кшиге и друге 
стварп, за које су п маторпјалпо одговорпп, акоје 
штета, настала због њтихове немарности, комисиј- 
ски утврђена; 

11) да чувају све службене тајне, у које сиада 
све оно o чему се службепо говорп на седиицама 
разредтшх ввћа, иаставпичког савста н испитног 
одбора; 

12) да пзвршују дпректорова наређења и упут- 
ства у погледу педагошко-мстодског рада; 

13) да за прве две годипс еуплеитско службе 
похађају часово cTa])iijiix наставника својо струке и 

14) даврше1гд])уге1[ародбошколске власти, које 
су осповано na закопу. 

§ 58 
ч Наставпици средЈвпх трговачких школа нмају 

овај број часова ноделлш: 
1) дпрокторн трговачких академија, у случају 

иотрсбе, до 5 часова; 
2) днректори трговачких школа, у случају no- 

треба,  до 8 часова; 
3) професорп 18 часова; професорп предмета из 

којих се раде писМени задацн или за којо се морају 
припремити експерименти, као и они који имају 
преко двадосет годппа паставппчкс службе, могу 
no одоброи.у Министра TproBinie и пндустрпјс имати 
два часа машо; 

4) суплситп за првс две годхшо службс 14 ча- 
сова, a после као u професори. 

У случају iioTj)o6e наставник јо дужан примити 
и већп број часова и то: суплентинајвише три часа, 
a професори највшпе четири часа педољно проко 
законског МаксиМума. Omi се часовп неће хопо- 
рисати. 

Разредно старошинство, рад дпректо]).! н рад 
пословођс, coif оног ii3 § 62 неће се хоиорисатп. 
Taj се рад не рачуна у редовпо часово. Helic со 
хонррисати mi рад na испитима сем рада na при- 
ватппм испитима. 

ОдступаП)е пспод броја родовппхчасова, утвр- 
ђепи\'овнм члапом, можо бнти само no одобрељу 
Министарства трговине и индустрије. 

§ 59 
Иаставпик, који за три годнне узастоппо буде 

лоше оцеп>ен, ставпЈш се у пензију пли отпуститп 
из службе рссора Министарства трговипо n инду- 
стрије. 

§ 60 
Забрашено je наставтшу да приватно спрема 

ученикс своје школе. 
§ 61 

Мгашстар   трговппо   и   ппдустрије   проппсује: 
1) ближе одредбе o раду и дужностима дирек- 

тора н паставника; 
2) правилник o оцеилшап.у днректора и пастав- 

ника. 
§ 62 

У трговачгаш академнјама које имаја naJMaibe 
8 оделеља поставља се за вршеп.е адмшшстратшшпх 

и благајппчких послова школски секретар. За школ- 
ског сокретара може бити постављеп свршепи уче- 
miK трговачко академпје са положеним завршпнм 
iicniiTOM. Иостављање и даљп одпосп школског се- 
кротара рогулпшу се no Закону o чпновпнцпма. 
On се распоређује од IX до закључно VI положајне 
групе. 

У трговачшш академијама, које имају naJMaibe 
од 8 оделоља и трговачким шкодама, којо имају 
впшо од 6 оделеша, поставља, на предлог директора 
школе, Мпппстарство трговпио и индустријв или 
Банска управа у својој надле?1П10стп једног од ре- 
довпих' наставника за пословођу, којп има поред 
своје редовне дужности да вршп дужност школског 
секрвтара. Висину хонорара отеђује правилником 
Мшшстар трговпнс u ппдустријо C Мпппстром фн- 
нансија. 

ШКОЛСКИ ЛЕКАР 

§ 63 
Средшо трговачке школе у местима где пема 

школске поликлинико морају имати свог хонорариог 
школског лекара. 

Блигке одредбс o постављању, делокругу рада 
и впсинп наградс за школске лекаре одређујо Мшш- 
стар трговнне и нидустрије у споразуму с 'Мини- 
стром соцпјалио политпке и пародног здравља и 
Мшшстром фвнансија. 

ПЛАТЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ДРУГИ ОДНОСИ 

§ 64 
Све пршгадложностн паставпог особља n оста- 

лих државпих службеника одређује се no Закону 
o чшшвнтџша. 

§ 65 
Дпрокторп трговачких акадсмија j)aciiopoljyjy се 

од IV положајне групе 1 степена до III положајне 
групо 1 степепа закључио. 

Дирскторп дворазродиих трговачких школа ра- 
споређују се као и професори. почев од V пологкајне 
групе na више. 

§ 66 
Мшшстар трговинс и нпдустрије може, ако 

дпректор школе mije иостављон, одредити својом 
одлуком једпог ирофесора да, иород своје редовпо 
дуншости, вршп дужпост днроктора, с тпм, да му 
се број часова смањи за половпну од редовлог броја 
обавезних часова. 

§ 67 
Наставник средње трговачке школе, који пређе 

у другу струку државне службе, na со после вратп 
у наставничку службу, неће имати већу плату од 
оне, коју 6u имао да je остао у иаставнпчкој службн. 

§ 68 
Ha систематизована чпновничка места могу се 

поставити контрактуални чпновннцн — наставнпцн 
подусловима Закона o чпновнтџша. 

§ 09 
У колнко осталц службени односи, ирава и 

дужности наставника оредњих трговачких школа 
нпсу предвпђени овпм аакоиом, вредо прописи За- 
кона o чиповницима n државшш службепицима rpa- 
ђаноког реда. 
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V   ДЕО 
ШКОЛСКА УПРАВА 

§ 70 
Школску управу сачи11.авају директор, равредни 

стареигава, разрсдце вође и наставнички савет. 

ДИРЕКТОР 
§ 71 

Директор   јо   старештга   тколе.   Ол   управља 
школом   no   Закопу,   прашглиицима   и   паредбама 
Мшшстарства   трговпне   и   ппдустрије   и   Банске 
управо. 

РЛЗРЕДНИ СТАРЕШИНЛ 
§ 72 

Директор одређујо у почетку школске годипе 
рааредне старвпшне au сваки разред. 

Разредпп старешппа стара се o учеиицима свога 
раврода и подпосп извештај разредиом већу, на- 
ставничком савету  плп дпректору. 

§ 73 
Мшгастар трговиие и индустрнје пздаће блнже 

одредбе o раду ir дуишостпма разредних старешина, 
равредних већа и наставничког савбта. 

РАЗРЕДНО ВЕЋЕ 
§ 74 

Разредло веће састављају разродип стареигана 
и сви наставници једвог разЈ)еда, a претседник му 
je  директор  пли разродпи старешина, као  његов 
ваменик. 

§ 75 
Разредно веће састаје се у време кад пема ча- 

сова, na позпв директора или разрсдног старешине. 

§ 70 
Саст&нцн равредног Belia су редовнн u вапредип. 

Редовни састанци се држе половшшм u крајем сва- 
ког полугодишта, a вапродшг no потреби. 

§77 
Разредно Belie на својпм састанцима бавп се у 

главпом oBinvi пословима: 
1) одлучује шта ће предузнматп за што успеш- 

нију »аставу и боље васпитање учепнка свога рав- 
реда; 

2) утврђујо иачин како бп свп наставницв у 
наставиом и васпнтном поглсду подјсдпако посту- 
иали премаучеипцима, н одржали везу н јединство 
У целокуппој наставп, зајамчујућп (жладиим радом 
бољн успех; 

3) утврђујв распоред школскнх писмонпх ва- 
датака; 

4) изриче пад ученицима казне, према дисци- 
илниским правилпма, која арописије Мпписта]) т|)- 
говине и пндустрнје; 

5) одлучујс o превођењу учеипка у старије раз- 
реде, o понављаи.у разреда и o полагаљу исппта 
из појединпх предмета. 

S 78 
Годишњу оцеиу даје преддгетпи наотавник, no 

Иаводећи je арнтметичкп пз полугодишњих оцеиа. 
Утврђпваше годишње оцене врше: предмвтни na- 
етавлик, разредпн старошииа п директор. У случају 
Цјиховог неслагаша, годишњу оцепу утврђује раз- 
редно uoho. AKO су гласови подољепи подјсдиако, 
одлучује глас предмотног наставтша. 

§ 79 
Разредпо Behe допосп одлуко ве1шпом гласова. 

AKO бп се гласови јоднако поделплп одлучује глас 
претседников, у свим случајевпиа, осим случаја иа 
§  78 onor Закопа. 

AKO се којк члан разредпог већа ne би сложио 
са одлукол! Bclia, може одмах упетп у ваписник 
СВОЈв одвојоио мпгаљољс. 

Разредпп старешппа извештавадиректора, опре- 
чеког да претседава седницама, o раду  састапка. 

ПАСТАВНИЧКИ САВЕТ 
§ 80 

Наставинчки савет састављају директор u ро- 
довпп наставници, a у нарочитим случајевима и 
школски лека]). 

Ilo потЈ)ебп, a no дирокторовом позиву седпп- 
цама наставничког савета могу присуствовати и 
хонорарви наставници. 

§ 81 
Наставппчкп савст састаје се на позив дирек- 

тора, у време кад нема часова. Д^шктор јо дужаи 
сазивати паставиички савет најмав>е тјж пута у 
полугодпшту. 

§ 82 
Седпшџша паставнпчког савета претседава ди- 

ректор шш, акоје онспречен, најстарији no рапгу 
професор. 

§ 83 
Иаставппчкп савет одлучује апсолутном већн- 

пом прпсутппх члаиова; ако бп ге гласовп једиако 
поделплн одлучује глас дпректора нли члана који 
претседава. 

Заппскпке паставпичког савота потипсује дхг- 
ректор ii cBii наставншод који су билн па седппци, 
a днректор  објављујо ir иввршује одлуко нстог. 

AKO двректор сматра да je таква одлука npo- 
Tuiuia закоиском пЈЈОипсу, илп ако он сматра да 
mije умесна, ои he je upe иввршења доставити Mram- 
старству трговине и индустрије, да оио o jboj од- 
лучи. У случају,дасе који члап наставничког савета 
no слоиш са одлуком саветском, лшже уппсатп у 
записник на самол! састапку својо одвојепо м11шл.ељо. 

§ 84 
Дужности наставничког савета су у главном,: 
1) да, мо диЈ)окторовом предлогу, распоређује 

11])едмето иа наставнпке према ПјПховим струкша; 
2) na крају сваког иолугодпшта саглуша пзве- 

штаје разродних старепшна o стаЈБу и напредовању 
учеппка КјПховпх разреда и да утврди мо])е за по- 
ирављање u васпитаи.е; 

3) да утврђује распоред предмета, 11Ј1едмоте на 
дано п часове као и расиород испита; 

4) да одлучује o већим учепнчкпм екскурвијама; 
5) да ii3j)ii4e над учоппцпма веће казне no од- 

редиама овог Закопа; 
0) да одлучујо o пабављапзу Kjbiira и учпла; 
7) да се договара o потребппм шмепама у школ- 

скпм правплпма и o свему што бн могло слунштв 
ynaii])el;en.y паставе и ваоппташа у школн, подпо- 
сећи у томе цнљу предлоге Мпппстарству трговипе 
и индустрије. 

ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОДРЕДБЕ 
§ 85 

Свака државна средаа трговачка школа има 
евој иочат са државним грбом, своју архпву и својо 
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административне Kii.irro o правилима које изда Ми- 
нистар Tproimncir ппдустрије. 

§ 86 
У иочетку школске годппе одређује дироктор 

књижничаре за паставничку н 1)ачку књижницу и 
постаил.а. чуваре вбирки. Omi су дужни да чувају 
и рз.кују аовереним им предметима и да водо у реду 
инвеитаре no правилима, које проппсује Министар 
трговине и индустрије. 

VI   ДЕО 
ТРГОВАЧКИ ТЕЧЛЈЕВИ 

§ 87 
Трговачки твчајеви могу бити: абитуријенски 

течајеви, трговачки дневни теЧајеви и трговачки 
печерц.и  точајсип. 

АбитуриЈенски течајеви дају абктуријентима 
средп>пх и стручпих школа потребиу трговачку 
(чфему као допуиу љихопа образовања; a дневни 
ir вечерЈиитечајешг дају полажншцша осповпо ;?нање 
3ao6ai)ji.aii.o жшоћшгх т])говачш1Х манипулативних 
послова. 

§ 88 
Трговачке точајово могу отворнти и шдржавати 

o сво^ тропшу luiit o трошку поланшика: само- 
уиравна тола, трговачке корпорације и приватна 
лица, која  имају  стручну   спреиф. 

Одоб])еи.е ва отварање твчајева даје у својој 
надлежности Мшшстар« тво трговине и индустрије 
или Банска управа. 

Одобрење ивдато једном лицу не може се npc- 
носити. 

§ 89 
Наставу у трговачким течајевима иогу вршити 

само стручно квалификована лица. Наотавни план 
и програм ва трговачке течајеве процисујв Мравпл- 
пиком Министар трговине и индустрије. 

VII ДЕО 
ГГРЕЛАЗНА   НАРЕЂЕЊА 

§ 90 
Досадаиш.с приватне грговачке тколо морају 

у  року   од могсц  дама   no  ступаи.у   иа   снагу   овог 

Закоиа ђатражити одобреше Министра трговине и 
индустрнјс. У случају добпвопог одобреиЈа приватна 
школа се мора од иочетка наредне школске годнне 
иреудесити саобравно одредбама овог Закоиа. У 
противпом случају као и у случају нетражења одо- 
Gpen.a,  школа се пма затворити. 

Одргкавап.о до(;адаш1В11х трговачких течајева 
важиће и ио ступапЈу на снагу овог Закоиа уз услов, 
да се у року од три месеца преудесе саобразно про- 
иису § 89 овог Закона. 

§ 91 
Предметни учит^љи, који су се затоклп у томо 

зваи.у остају ir даље у наставнпчкој служби са до- 
садаши.Ш!  зваи.ом. 

§ 92 
В])оме, које јо пзвршшш одлукаша иризиато 

за даље напредовање инсцекторима, Д1д)октор1ша и 
н паставпицима при вој^счву у одговарајуИе чшшв- 
пичке групо no Закону o платама, сталпим месеч- 
ним ii осталим додатцпма и ирхгаадленшостпма, упа- 
иређмву п пеизијским принадлежиостиада паставиика 
средп.их стручних школа у ресору Мпнистарства 
трговиис и индустрије од 4 новембра 1929 године 
(Службене новпие 1зр. 261 —■ CV од 7 новембра 
1929) рачуна им се у офективпом изпосу за паредиу 
положајну групу и периодску повишпцу н no За- 
кону o чиновипцпма од 31 марта 1931 годшш, с тпм 
да то има важити и за протекло време до доношенЈа 
овога Закоиа. 

§ 9;} 

Сво одредбв овог Закопа у поглоду школског 
рада примењиваће се од почетка школско 1932-33 
године. 

§ 94 
Овај вакон ступа na сиагу кад га Краљ пот- 

ппше ii кад   со  објави   у  „Службешш  Иовпиама". 
Од  тада  престају  ваиштп   све   ваконске   одредбе, 
које   су  npoTiiBiie оиом закому. 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 
КАБИНЕТ 

МИНИСТАРСТВА ТРГОВИШ-] II   ПНДУСТРПЈК 
Г.р.   157 

29 јануара  1932 г. Београц 

Господине Претседниче, 

Част ми je у прилогу под •/, доставити ради подношеља Народној скупштиии 
на решавање: 

Предлог закона o поморско-трговачким академијама. 
У исто врсмс част ми je под •/8доставити препис Указа Његовог Величанства 

Краља Александра I Бр. 2316 од 29 јануара 1932 год. којим сам овлашИен да могу 
горе наведени предлог Закона поднети Народној скупштини на решавање. 

C обзиром на предње, част ми je замолити Вас, Господине Претседпиче, за 
поступак no предмсту o коме je реч. 

Изволите, Господине Претседниче, и овом приликом примити уверење o моме 
одличпол! поштовању. 

Мипистар Tpronniie u ппцустрпје 
Др. Алберт Крамер, с. р! 
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Mil 
АЛЕКСАНДАР I 

110 МИЛОСТИ БОЖЈОЈ  11 ВОЉИ НАРОДНОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈБ 

Ha предлог Нашег Министра трговиие и индустрије, a no саслушању Нашег 
Министарског савета, решили смо и решавамо; 

Овлашћује се Наш Министар трговине и индустрије да може на основу чл. 63 
Устава Краљевине Југославије, подпети Народпој скупштини на решавање:. 

1) Предлог Закона o срсдњим трговачким школама; 
2) Предлог Закона o поморско-трговачким академијама; 
3) Прсдлог Закона p средњим техпичким и мушким занатским школама; 
4) Предлот Закона   o женским   занатским   и   жепским   стручиим   учитељским 

школама. 
Haui Министар трговипе и индустрије нека извршп овај Указ. 

АЛЕКСАНДАР с. р. Бр, 2316/0 
29 јануапа 1932 године 

Београц 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
По ослобођеп^у и ујвдињењу, у нашом Приморју 

iiacjiel)eiie су од бнвше Ауотроугарске мопархије три 
Иомореке академпје и то: у Котору, Дубровнику и 
ВакЈ)у. One академијо je luuna држава као корпсне 
ii потребне no нациовалну будућноот нашо младе 
т])говачис морнарице пршсватила и у њима ce од 
уједшиенЈа до ^аиас припрема nam стручни поморски 
иодмладак, sa св.ој тешки повив. 

Алп како ове академије ниоу имале до еада једпог 
јединственог плава и наставног програма, то ce одаи}1о 
осећала прека иотреба за једипм једнистнешш За- 
коном o помороко-трговачким акадомпјама, којим 
би ce ујсдпачила настаса у jbiiMa н који би ударио 
солидап оспов свеопштем нацноиалпо-културном об- 
разоваи.у, a iia))04iiTo стручиом зиан.у, ir од ученика 
ових uiKOJia створпло стручап кадар људи, добрпх 
помораца у мнру, a одличнпх војшша у војпој мор- 
нарици у случају })ата, који бп временом заменили 
стручно квалификовано страно осббље, у комо још 
увек оскудевамо. 

Комиспја стручп.ака, одређеиа од моје страпе, 
студирала je дуго и темсљно све потребе ових ака- 
Демија, u консултовала je све меродаипо факторе у 
овнм питањима, као и закопе других iiaii])oj(inix no- 
морских земаља, н иајзач створила овај предлог 
закопа, KOJU je снитсза свега модерног п паиред- 
нога, и којп he у нпзу другнх закоиа донетих у 

последп.е време, допринети много пасутипм потре- 
бама »ашег националног и државвог нтвота. 

Овај предлог закоиа прошао je кроз секцију 
и плепум Врдсовног ваконодавног савета, a o н.ому 
jo дао своје мшшвеље п Г. Мииистар финаноија у 
своје време. 

Овај предлог закоиа у свему je прилагођен ва- 
кону o чииоипицима од 31 марта 1931 год., нзузев 
у иоставл.сн.у стручног особл.а, na шнолској лађи 
„Вила Велебита", на којој п ученлци ових акаде- 
мија врше практиш1у обуку. Ово je учињено из раз- 
лога што ми иемамо још стручио особље за овај 
шкодски брод, u када ce овај вакрн допесе, на школ- 
ском броду ce мора задржатн оно особље itoje ce na 
н>ему и дапас налазн, a којо je регрутовапо из кадра 
старих, дугогбдшшбих искусних иашпх помораца, 
којп без довољпо школе имају своју стручиу рутниу 
u спрему за практнчпу обуку и које je за сада неза- 
мопљпво, све док ne стигно поморски подмладак 
којп ce сад кроз школе спрема за овај положај. 

G обзиром na све напрвд изложеио, доношење 
овог заноиа, на коме ])ад1шо Beli две године, хитна 
je и неоиходпа потреба како бп one стручпе академијс 
задахпуто новим духом могле датп онс резултате 
које од п.пх са правом парод п држава очекују. 

Мгптстар 
трговпне ii иџдустрије 

Др, Ллбсрт Крамер с.р. 

3 A K O H 
o 

ПОМОРСКО-ТРГОВАЧКИМ  АКАДЕМИЈАМА 

•  ДЕО 

ОПШТЕ ОДР^ДБ!: 

§ 1 
Задатак je поморских трговачкпх академија, 

Да, уз оиште образоваље у духу југословепског на- 
родног u државног јединства, ируже ученицима u 
стручиу тео])11Јску u ирактичиу спрему за звања 
У  ТЈ)говачкој  морнарици n лучкој  служби. 

§ 2 

Поморско-трговачке академије стојо под вр- 
ховним ладзором Мпипстра трговиие и индустријо. 
a под пепосредиим надзором бапа. 

§ Л Поморско-трговачко     академије   са   завршпим 
iicniiToM   имају   рамг   потпуие   пуие  средиЈО   шиоле 
(гпмиазијо,   реалко,   Јјеалне   гимиазије)   са   вишим 
течајшш испитом. 
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§ 4 
Осниваље, премештање и укндаи.е поморско- 

трговачкнх академија врши се Краљегшм Указом 
иа предлог Министра трговине и индустрије. 

У укинутој поморско-трговачкој академијп раз- 
1)едп се постепено укидају. 

§ 5 

Свака поморско-трговачна академпја мора да 
има зграду, која одговара школскпм иотребама 
и хпгпјенсшш захтевпма. 

Земљиште за подпзанзе школоке зграде дужпа 
Je датп општина. Ако општина нсма цотребног зем- 
љт&та може га откупити по закону o експропрпја- 
Цији. 

Трошкове око подпзаша, прег1рављан>а и одр- 
жаван>а вграде као и трошкове за огрев, осветљен)С 
п воду сносн баповина. 

Редовие оиравке зграда врше се за време великог 
школског одмора. 

Школска зграда мора имати стан за служи- 
теља. 

По одредбама o подизаљу зграда мо?ке се по- 
ступити кад се добије потребан кредит и одобреље 
од   надлежних   органа. 

11   ДЕО 

НАСТЛВА. 

§ с 
Настава у поморско-трговачким акадамијама 

траје четирн године. 

§ 7 
Мииистар трговине н 1П1ДустЈ)1гје прописује на- 

ставни план, програм п мотодска упуства за изво- 
l;eii.o наставе у  појвдиним  предметима uo саелу- 
таљу Савета за професионалну наставу. 

Једном утврђени иаставшг плаи н програм ие 
може се мешатп за ученике, којн су no њту запо- 
чели рад. 

§ 8 

Учеинцп lio се теоријски и практично упућп- 
вати и у BojirbM поморству. 

Обим паставе у том предмету npomrcalie Мпип 
стар тртовине и индхстриЈе у споразуму   с Мппи- 
стром војске и морнарице. 

§ 9 

У иоморско-трговачким академнјама могу се 
употребљавати само уџбеиици које одобрп Мшшстар 
трговине и индустрије. 

§ 10 
Свака поморско-трговачка академпја, осим школ- 

ског намештаја, збирки, учпла, кљнжпицс за настав- 
нике и кшижнице за учепике, мора иматн овоје чамце 
за вежбаше у ^;ecлaIby и једрен.у, н свој парни мо- 
торип чамац за обуку. 

За друге потрвбе практичне иаставе помор- 
ско-трговачко акадомијо имају ваједнцчкв државпи 
школски брод. 

III   ДЕО. 

ДРЖАВНИ ШКОЛСКИ БРОД И ШКОЛСКЛ ПУ- 
ТОВЛЊА 

§ 11 

Школскн брод регистрован je у луци Бакар. 
Када се школски брод ne иалазп на пловпдби 

боравпће no потребама у другиМ лукама где се iiu- 
лазе академије, a трајаљс боравка одређује Мшгастар 
трговипо и индустрије. 

§ 12 
Заповедник школског брода заповеда нлгае n 

самосталпо води адмшшстратшше послове. Ои je 
одговорап за брод н пловпдбу. 

Заповедпнштво школског брода пма свој печат 
са државним грбом и своју архиву. Заповедник 
школског брода прима и отирема самостално сва 
службена акта. 

§ 13 
Свака поморско-трговачка академпја врши го- 

дишв>е no једио школско 11утоваи.е првенствено no 
Јадранском плн Средоземпом мору. 

Ред путоваша за поједппе школе тлења. се ци- 
шшчкп. 

Директори поморско-трговачкпх академија у 
споразуму са заповеднвком шкодског брода, састав- 
љају сваки за своју школу правац и програмшкол- 
ског путоваи.а и шаљу га на одобреше Мипистру 
трговине n индустрије. 

§ 14 
Директори поморско-трговачких академија пред- 

лажу сваки за своју школу Миипстру: 2 стручна 
наставника, 1 наставника економа н лекара, који 
he  суделоватп прп школском  путоиап>у. 

Оспм бродског персопала одређоипх иаставшша, 
ученпка и лекара иико се ne може придружнти 
школском 11утоваи>у без иарочнтог одобрења Mnnii- 
стра трговнпе u пндустрпје. 

§ 15 
Директор поморско-трговачке академпје je вођа 

школског иутован.а. Ои уиравља целокушшм na- 
ставним радом за време путоваи.а, саставља распо- 
ред рада п вежбања за време пловидбе n распоред 
разгледаи.а за време боравка у лукама. 

Заповсдиик школског брода иввршује одредбе 
днректора пздате ради успешвог извођења настав- 
ног програма за време пловпдбе. 

§  16 
Циљ je школског путоваша да ученпци, под воћ- 

ством дирсктора н стручних иаставлика, a уз npii- 
noMoli ааповедника, часшша и морнарског особл,а 
школског брода, стекпу искуство у пловидби na мо- 
ру и у поморству уопште. 

Прп овим путоваљпма ученици иоморско-тр- 
говачких акадешгја се упоанавајуса свнм ваношјим 
лукама првепствено Јад])аиског и Срсдоземпог мо- 
ра и са уређењем, саобраћајем и трговачким прили- 
кама у тим лукама. 

§ 17 
Путова)1.а иа школском броду саставнп су доо 

ааставе и обавезпа су ва све учешше I—111 разреда 
академија. 
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Учоници, који прц годиипБем оцешивашу пад- 
ну на годину дана, неће те школске године поћи на 
школско путопашс. 

§ 18 

lipo поласка na путоваљо ученпцп се имају 
декарски прегледати и калемпти (цопнти) против 
заразпих болести no IIOT])C6U и пахођељу школског 
лекара. 

§ 19 
За време иловодбе сви учесници путовања до- 

бијају бесплатпу храну. 
Храна мора бити здрава, добра и довољна. 
Мшшстар трговнне и хгадустрије iipormcahe 

иравилник отхразт, a у споравуму с Министром 
финансија, изузстио од ирописа Закопа o држав- 
ном рачуловодству o оснгураваљу сиабдева11>а 
школског брода u вршењу набавко храпо за времо 
пловндбе у домаћнм u страшш лукама. 

§ 20 

Ученици примају na употробу no: 2 илава 
(радна) " 2 бела (свсчана) одела, a према потроби н 
једно сукнено поморско  одело. 

§ 21 

Пре поласка директор помоЈхжо-трговачке ака- 
демије објасипће ученицима циљ и користи путова51.а 
u дисциплинска правила за школска путоваи.а. 

Ова правпла проиисујс Минпстар трговипо п 
нндустрпјо. 

§ 22 
Наставно и стално бро.^ско особље као u школ- 

CKii локар примају за врсме пловидбе паушалну 
иакнаду no правшшнку, који прописује Мштстар 
трговпне и индустријс у споразуму са Мипистром 
фипансија. Истим правплником одрођује се и пау- 
шална накнада за ,оне органе инспекцпје, које Mn- 
пистар трговппе и индустрије уиути na иутоваља 
школским бродом. Ове паушалпс накпадо падају na 
терот креднта одобрсних за гловпдбу. 

§ 23 

Министа]) трговине n пндуст})ије се стара да се 
сваке године у државпом буџету оспгурају довол,110 
суме за издржаванЈе, осигураваи.с, прибор школ- 
ског брода и за пзвршсље пловидбе за све no 
Морске академпјо a iipoimcahe у споразуму с Ми- 
нистром финансија Правидник o обрачуну угро- 
шених кредита за школски брод и извршене пло- 
видбе. 

IV ДЕО 

УЧЕНИЦИ 

Школска година. 

§ 24 

Шкодска годпна иочил.е 6 гептембра a завр- 
шава се вакључно 5 септембра паредне годино. 

Од 1 до 5 соитембра закључио др?1;е се допунски 
и поправпп ncmiTii. 

Упис се в])ши 6, 7 n 8 септембра. 
Предавалза почш^у 10 септембра. 
Школски рад се завршава за ученпке прва три 

разреда после научног путоваи.а школоким бродом 
a за учепике четвртог разреда 15 маја. 

Завршни iicmiTu се држе од 15 до 20 маја. 
Школска путоваља врше се за вромс од 21 маја 

до 31 августа и трају no 30 даиа. Остало време je 
велшш школски одмор. 

Блинш одредбе o томе у којс дане школа нвће 
радпти у току школске годнпс због празника и на- 
родних оввтковина пропнсује Мшгастар трговипе и 
индустрије. 

§ 25 
Наквадни упис може дозволити директор школс 

само у пзузетшш и оправданим случајевпвда до 20 
септембра, a Банска управа најдаљс до 10 октобра. 

После тога рока не Може се ни јодан ученик 
више уписати. 

§ 26 
Школска година делн се у два полугодпшта: 

прво полугодшптв, од почетка школскс годпне до 
22 децембра и друго полугодиште од 23 децомбра 
до завршетка предаваша. 

§ 27 

Ha крају школскс годинс управа акадомије 
дужна je да штампа школски годшоњи пзвоштај no 
упутствнма, које проппше Мшшстар трговинс и 
индустрпје. 

§ 28 
У поморско-трговачко академије прпмају се 

ученици, који су с успехом свршпли најмаље четн- 
ри разреда гампазпје, реалке или реалне гимна- 
зијо са положеним пшким течајшш иопитом vam 
грађанскс школе оа положсним завршннм исинтом 
иод условом: 

1) да су телесно вдрави, да имају добар впд 
и слух и да распознају све бојо што се установљава 
локарсшш прегледом  при пријему; 

2) да нису старијп од 18 година, што се дока- 
зује крштеннцом (родним листом) и 

3) да   су   држављани   Краљевине   Југославије. 
У  први разред можс сс примнти пајвнше 30 

ученика. 
§ 29 

Странн држављанн могу со уписати само no до- 
пуштепзу Минпстарства трговине xi индустријв, ако 
испуаавају услове тачке 1 и 2 пз § 28 овог закона 
и положе допунски испит ш српско-хрватског је- 
зика и матсматико у опсегу наставног градивачииже 
шмпазпје. 

§ 30 
Ученпци поморско-трговачких акадомнја могу 

бити само редовни учепици. Прпватннх учоника у 
поморско-трговачким академијама нема нптп се у 
н.има може полагати прпватни пспит. 

Ученици, који су изгубилп право на редовно 
школоваше у среднЈОЈ школи, не могу со уписати 
у поморско-трговачке академије као редовпи уче- 
ници. 

§ 31 
Код поморско-трговачке академије у Бакру 

постоји бродостројарски отсек у који се примају 
првепствоно учеиици, којн су свршили машинско- 
браварски отсек стручпе запатско плп обртпо школе 
као и они учепици, који иепуљавају услово. за при- 
јем у поморску акадсмлју (§ 28). . 
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Испишивање,   оцељтшм1   u   превођење   ученика. 

§ 32 

У снакоад полугодишту, crni учоници, који ио 
оцењују морају хш наставног градива сваког пред- 
мета бити допољно и свестрано нспитани. 

§ 33 
Министар  трговинв ;и  индуСтрије  ивдаје  ира- 

вила o  испитивању  ученика  поморско^трговачких 
академија и утврђивању јг,11ховог уипеха. 

' § 34 
Посло првог иолугодшпта no одлуци пастав- 

ничног савета, a иа предлог разродиог већа, могу се 
удаљити из школе omi ученици, за које разрсдпо веће 
нађо да неће моћи с успехом завршптп тај разред. 

Такви учепици не могу у тој школској годшш 
npohn у другу поморску грговачку академију али 
Могу поповпти разред. 

§ 35 
За оцељиваље учепичког успеха и владаша има 

5 оцена: одличан (5), врло добар (4), добар (3), до- 
вољац (2) н 11сдовол.ап (1). 

Оцене владаља су: прпмерно (5), врло добро (4), 
добро (3) п лоше (2). 

Морнарска способиост се оцешује са 4 оцепе, 
u то: одлична (5), врло добра (4), добра (3) и слаба (2). 

i 36 
У старијп равред преводе сс учснпцп који пз 

cmix прсдмета имају најма8>е довол.11у годиипву 
оцену, п оии учснпци, који су из једног предмета 
добпли педовољну оцепу, алн положплн у еоптембру 
поправпп ncmiT. 

Ученицнма којп нмају две педоволЈпе Родшпње 
оцене може наставнички савст допустнти полаган.е 
поправпог  испита. 

Поиравпп ličnu™ полажу св na истој школи и 
нс могу се поиавфатп. 

Разред со може поиовпти само једанпут. 

■     § 37 
Иревођељо учоника у старије })аз])сдо, утврђујб 

и o иолагап^у поцравног испита и пбнављању раврв- 
да, одлучује наставнички савет. 

§ 38 
Ученик једне поморско-тргрвачке академијо који 

за две узастоиие годино добије лошу оцену ш вла- 
дан>а, губп право на школоваи.е у ii>oj за једну 
школску годтту, алп се Може уппсатп у другу ака- 
демију no допуштеи^у надлежне Банске управе. 

§ 39 
После свршопог школоваи.а ученици полажу 

вавршнћ исппт. 
Правилник o заврпшом испиту прописује Мп- 

стар трговппе и пидустрнјс. 

ђачке кљижиџ;. 

§ 40 
По свршетку полугодишта ученицима се саоп- 

штава успох у  ђачкој   киижнци коју  мора пмати 
свашг ученик  иоморско-трговачке  акадсмије. 

Облик н садржипу |Јачкс кн>ижице прописује 
Министар  трговине и индустријв; 

Сведочансгпва u уверења 
§ 41 

lio свршетку школск*^ годинс сваки учеиик 
добпја сведочанство o успеху у појодииим иаучним 
првдметима,   морнарској   способности   и   владању. 

У оправданим случајевима мо.же со no молби 
у току школске годппо издати yBepeibo o школо- 
вал.у 6 напомоном, у коме се циљу шдајо. 

AKO ученнк напушта школу у току школске 
годпне пздаје му се уворои.е, докло je у школн бпо 
n какве je оцене пмао. 

Сведочанства и увороња потписују д^ектор 
и разродш! старешппа. 

Сводочапство o завршноМ иопиту иотппсују 
Министров изасданик као претседвик, директор 
школе u сви члановп испптне  комисијо. 

Сводочанство o завршном нспиту издаје со 
одмах no вавршетку испита. 

Облик n садржину сведочаиства п увсрења 
прописује Мшгастар  трговипе u индустрије. 

§ 42 
Дуплнкат годиши.ег сведочанства издаје дпрек- 

тоЈ). Дуплпкат сводочаиства o завршпом liciiiiTy из- 
даје директор, no одобреп.у банско управе, после 
службеиог оглашеиог потпитсља орпгнпала у служ- 
бснпм  новинша надлежне банске управв. 

За овај дуплнкат плаћа се поред државне таксо 
iicTii толпки износ у готовом повцу за школски 
фопд. 

UIKOACKU рсд. 

i 43 
Министар трговипе u индустрије прописаће 

Правилник 6 владап.у ученика у школи и ваи њс, 
o похађању школе, o правдању пзостанака и o па- 
чину кажњав'ан>а ученика. 

§ 44 
Учоника можс  казиити:  наставник,  равредни 

отарешина, ])a3])c/iiio веће, директор и наставнички 
савот, 

§ 45 
Учепици се кажи.авају: опоменом, укором, за- 

твором, удаљен>вм и искључеи.вм. 
Учеинци се no смсју ка?кљаватп телесним 

каанама. 
§ 46 

За волике дисциплиноке школске преступе илн 
учестале маљо крпвицо учешш се може казнити 
удаљсшем или пскључсиЈем. 

O удаљен.у из јодпе поморско-трговачке ака- 
демије иа јодиу школску годину o тпм, да учопик 
можо у другој поморско-трговачкој акадомпји за- 
вршити школску годипу, одлучујо директор иа иред- 
лог разредиог nelva. 

O искључои.у из јодис поморско-трговачке ака- 
демнје до свршоткашколоваи.ас тим, даучепик може 
паставпти започето школоваше у лругој поморској- 
трговачкој академијп, одлучујс иаставпички савет. 
Ова казиа постаје нзврцта кад je одобри Бакска 
управа. 

»Г.О'* 
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O искључељу из свих поморско-тргопачкттх ака- 
Демија luni нз свих сродп.их стручних школа у ре- 
('oj)y MimiK та])<;тпа T])roiniiie н индустрије одлучујв 
Nai 4'aiiiiii4iat савет са најмање двс грвћине гласова. 
Ова кавна постајо иввршна кад ј<-оло5])11 Министар 
трговине и индухЈтрије. 

Продужење школовања у другој помбрско- 
гргобачкој академији се врши боз обзира на број 
уненика. 

Школски фопд u ђачка удружења, 

§ 47 

Радтг помагања сиромашних ученика иос^тоји 
у свакој поморско-трговачкој акадвмији школски 
фонд, иа чијих lio се cpbflCTasa помагати сиромашни 
ученици, набављати сретства за ђачке вежбе, учила, 
швиге ва ђачке књижице и лруго као и давати пот- 
iiop(' ва ђачка  путбвања сиромапшим ученицима. 

Ilpami.ia <• IUKOJICKOM фонду прописује Министар 
трговиие  u   индустрије. 

§ ^ 
Ученици поморско-трговачких академија могу 

обравовати ђачка удружења само ва шиелектуално 
моралпо ii вдравствено усавршавање, али никако 
иа основи племенској или верској. Рад ових удру- 
жеља стоји под сталиим иадлором школске управе. 

ГТравила удружења одобравају надлежне бан- 
ске управв према упутствима, које пропише Мини- 
стар трговине и индустријб. 

N' којил друштвима и удружењима ивван школе 
Могу учвници суделовати, одобриће Мшгастар тр- 
ротшв и индустрије. 

§ 49 
У циљу да се учепици привикну штедњи u да 

нм се пружи прилика ва практично примењивањв 
стручног чргоначког ваан>а основаће се у свакој 
поморско-трговачкој академији ваједница ва штед- 
н.у n кредит. 

Правџла тих ваједница, на аредлог наставнпчког 
савета, одобрава иадлежна банска управа као над- 
ворна школска власт. 

V  ДЕО 

илстлппици и друго ocor-iLi:. 

Врсте, квалификације u дцжпосит. 

§ 50 
Наставници аоморско-трговачких академија мо- 

гу бнти редовни и хонорарви. 
Редовни су наставници: директор, професор, 

суплопт (приправник) н учитељ за морнарски рад. 
Хонорарни наставници со постављају решвњем 

Министровтш ва време ифајања iroTj)oue. Оии морају 
нмати псто квалификациЈв као п редовни наставници, 
a добијају или сталпн месечни хонорар илц хонорар 
од стварно одржаног часа. 

S 51 
Директором поморско-тргоиачкс акадомнјс мо- 

■'Ko да постане професор поморско-трговачкв акаде- 
Мијо са иајмаи.о 18 година аривнатв државне службв, 
од којих Gap 6 иоследњихгодина на поморској ака- 
Домнји. 

§ 52 

Ирофесором поморско-трговачке акадвмије ио- 
стаје суилеит послс иоложопог 11})офесорског испи- 
та, ita;( иапуии T])ii годшк; др/каиие иаставничке 
службо. 

Професорски јо испит стручни државни испит. 
Он со полажо ирсд компсијом, коју ол]»оди Muiiin тар 
Tjii'omino н индустрије. 

Iljiami.ia o полагаи.у п])офосорског исипта про- 
писује Мшшстар трговине u иидустЈжјо no caciv- 
шаи.у  Савета ва  профеоионалну  наставу. 

Onaj иопит можо полагати оуплент, који je нај- 
матг.е дпе године радио у школп. 

§ 5.'} 

За оуплвнта може бити иостаиљспо лнце, којс 
Je положило испит врелостп у с])еди>ој школи и ди- 
пломатски испит на филовофском или техничком 
факултету. 

За 1ЈЈ)едмето паутичко поморске струке могу 
бнти аостављени кацетани дугв пловидбе и виши 
Јјезорипп или пенвионисани офицпри Краљевске 
морнарице, ако после двогодшш&их универвитет- 
(•jaix наука положе стручни испит, o чему he донети 
правила Министар трговине и 1шдуст])11је. После 
две годппо наставничке службв опи могу полагатн 
профсс;о])('ки nciiiiT u no положеиом оном mimiv 
стичу права професора поморско-трговачких ака- 
домнја кад iianpiiic 3 годнио дргкаии« наставничке 
СЛужбе  (;!  52). 

S 54 
Суплепт, K-ojii ио положи професорски нопит 

за 5 годииа службс од иостаиљеља, отпушта се на 
наставничке слушбв, у коју може бити враћоп тек 
после   положеног   професорског   шпита. 

§ 55 

Учитељем ва морнарски рад може постати .in- 
цо, које ja свршило морнарску нодофишфску тколу 
u које je пловило иајмаи.о 4 грдине са ратии.м бро- 
довима luni бродовима велике обалне или дуге 
ллопидбо у својству Boljo палубе ивуветно од §§ 12 
и 59 Закона o тановницима. 

ч 56 

ДироктоЈЈОпе су дужности у гланном: 
1 — да у11])аиља школом и да праишшпм пу- 

тем упућује ооразоиаи.с и паспптаи.с омладипо у 
снојој niKOJiii; 

2 да се стара o тачном држању часова и 
иввођењу ii])or]iai\ia; 

3 —■ да што чсшћо похађа часопо наставника 
п дајо упутотва како lio иајуснопшијо аредавам 
својо 11])одмете, a no потреби да Д]>''1а1 u угледна ii]»e- 
давања ив своје струке; да према иввештајима ра- 
3))oj(iior noha коитролпшо рад ученика у свима 
разродшш и предувима потробие мо])о за иобољшап.с 
успвха; 

4 — да наставнике уповнајв са новим ираии- 
лпма, расписима, наредбша; 

5 — да побпм наставницима даје сва потребна 
упутства у погледу пастаие и администрације; 

' 6 — да савива седнице наставничког саветаи 
стручне наставничке конфврен1Џ1Је и да п.ими II]IOT- 
седава; да на пш конференцијама, епоравумно са 
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стручним наставницима, одређује наставни посту- 
мак ;ui сваки предмот и ]);i;i])cji н утврђује оиште 
Mojvii.io ;iii оцељивање ученика; да се стара o изво-; 
[јсн.у угЈ1одт1хп})одаиа11>а п утврђује распоред нстнх, 
п да no свршеном предавашу одј)/К1[ са 11])одаиачем 
u наставницима, који су првдаван>у присуствовали, 
иајодппчку конференцију ради саопштења и саслу- 
iiian.a евентуадних напомена арвдавачу; 

7 - да се Гфинс o попуњавању наставничких 
моста   своје   школс; 

8 - да наређује или lijuuii замопу отсутипх п 
Полсспих цаставшша; 

9 — да одређује равредне гтароипше, посло- 
вођу, чуварс вбирака и наставника, који lio при- 
сустиопати содиицама учоипчкпх уд])у}кеша и Д08- 
врљених друштава; 

10 — да сазива и претседава свдницамвк рав- 
редног већа, с тим, да у случају њвгове спречености 
претседава  раз])оди11   (тарешппа; 

11 — да руконоди уписивањем учетДка; 
12 да PO стара o ЈЛвођешу распореда испита; 
13 - да no свршстку npnoi' полугодшита и 

иввршеног школског путовања абдноси банској 
управи иввештај o раду и стаи.у у својој школп rto 
упуствима ва састав иввештаја, i>oja прописује Ми- 
нистар трговине и индустрије; 

14 —■ да дајо оцоио o раду и иладан.у иастап- 
ника, no правилима и бце^Бившву; 

j5 — да води надзор иад школском вградом, 
училима, каижницама и лађама и да настојава да 
со и.има рукује no правилима, којв пропише Мини- 
стар трговине и индустрије; 

16 — да води школску преписку иод сиојим 
iioTinu'OM ii чува печат, сдужбена акта п школско 
адмпипстратшто књиге; 

17 — да управља школском имотшом и да 
буџетом одобреио сумв распорвђујв na одређепе 
школско   потребе; 

18 — да води ексиедпцпју за време школског 
путонаиЈа настрјавајући да се путовање што BeliMa 
искористи у цил.у практичног и стручног образо- 
вања учеиика. 

57 

Дужпости настаннпка су у   глапиом: 
1 - да одређене предмете предају no ii])oiiii- 

саиим програмима и дашм упутствима, да утичу 
na васпитаље ученика, да прате савремено стан>е 
пауке; 

'i — да се приправљају ва часове и да их ]io- 
довно п тачно држе; 

;! да свакога часа раде увек ia целпм рав- 
редом, служећи се свим наставним срвдствимај 
којима школа расиолаже; да со д])/ко одређених 
уџиепика; да се no служе днктирањем свога пред- 
мота; да се интервсују успехом ученика; да упућују 
ученикђ na који lio начин успешно учити Евихове 
предмете, и да помажу оамосталне Јјадоно код уче- 
пика; T|iy,i(!liii со да ученици, ввћ na самом часу 
предавања, научв лекцију; да своја опажања o сва- 
ком ученмку саопштавају раврвдном старешнни na 
оедници разредног већа; 

4 - да тачпо иодо прописапс дневнике; 
5 — да присуствују свима седницама настав- 

пичкор р-аиота, равредних већа и конференција, 
које   директор   савива; 

6 да no наредбв директоровој вамењује 
отсутие или бодссие џаставнике; 

7 — да вршо надзор пад ученицима no j)apiio- 
])оду KOJU утврди дирвктор школв, a према прави- 
лима која прописује Министар трговинв и инду- 
стрије; 

8 —дапзпоштаиа > услучају cnoje болестн или 
какве друро сметње увек на време директора o свом 
изостанку и да ивостанак оправдају; 

9 —■ да чуиају повереиа учила, кп.шо n д|)уге 
ствари^ ва које су и материјално одговорни, ако je 
штота, настала вбог њихове немарности, комисиј- 
оки утврђена; 

10 — да чувају свс службене тајнб, у које 
спада u све ono o чему PO рлуЈкбопо говорп na сед- 
ницама разредних већа, наставничког савета и ис- 
питних одбора; 

11 — да нввршују директорова наређења и у- 
путотва п у погледу-цвдагошко методског ]><1да; 

12 да ва прве две године суплеитске службе 
похађају часове старијпх nai тавнпка своје струке; и 

13 да врше n друге паредбе школске власти, 
које су основапе na вакону. 

S 58 
Пастаиппцп п.мају  овај  број   часова  иедељпо: 

директори у  случају   потреое,  до o  ча- 1 
p ona; 

2 — професори паучпих предмета! 18 часова; 
професорв предмета ив којих се раде пирмени задацп 
n.in за којр се морају прппрсшггп експерименти, 
као и omi који имају преко 20 година наставничке 
службв, могу ио рдобрењу Министра трговцне u 
индустрцје имати два часа мшве; 

.'» — Супленти ва прве дво годппо службе l'i 
часова, a послв као n професори; 

4      - Учптељн за морнарскп ])ад 22 часа. 
У случају потребе, наставник je цужан примити 

n liciiii Gpoj часова и то: рупленти највише трн часа 
a професори и учптсљп највише чстпрп чаоо недељпо 
||||»чго ваконског максимума. Onu се часови nehe 
хонорпсатп. 

Равредпо старешинство, рад директора n рад 
пословође, сем опог na >; 63, no MOVKO PO хопорисатп 
niiTii рачупатп у ])одоппо чаеопо. Псто тако PO nohe 
хонорпсати испити, предвиђени no одредбама овога 
вакопа, које паставници врше no својој ({лужбеној 
дужпости. 

§ 59 
Наотавшш, који ва три године увастопце буде 

лошо оцењев ставиће се у пенвију нли отпустити 
пз службе ресора Мппт тнрстна TJH'OIUUIO U ппду- 
стрије. 

S 60 

Забраљопо je наставнику да приватно cnpe&ia 
учеппкр  enojo   школо. 

S 61 
За стројарски отсек поморске трговачке ака- 

демије у Вакру важе nponucu вакона o срвдњим 
техничкпм и мушким ванатским ишолама. 

§ 62 
Мшшстар   трговине   и   индуотрије   прописује: 
1 Ближе одредбе o раду и дужностиада ди- 

ректора n наставника; 
2 — Правшшик o оцрц.пиам.у дхфектора и 

nai гаиппка. 
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Школски помовођа u сп^кгиир. 
§ 63 

У почетку школсквгодине, напредлог дпректора 
академије, одређује бан једног од редовних настав- 
ника за пословођу, којиимада врши дужност школ- 
ског секретара и /ui води вапионик на свднкцама 
наставничког савета. 

Хоцорар пословођи одређује Мгагастар трговине 
и 1гадусхрије правилником у споравуму с ЈМиии- 
стром финансија. 

§ 64 
Поморска трговачка академија у Бакру са 

бродостројарским отсеком има свог еиколоког се- 
кретара зи вршење админпстративних и благајнич- 
ких послова. 

За школског секретара може бити постављено 
лице са положеним вавршним нспитом трговачке 
академије. Постављеље и односи овог секретара 
регулишу се no вакону o чиновницима. Он се )»н- 
споређује од IX до вакључно VI положајпе групе. 

Школски лекар, 
§ 65 

Свака поморско-трговачка академија има свог 
хонорарног школског лекара, који ј(! уједно n im- 
ставник  хигијене. 

Блшкс одредбе d дужностима његовим про- 
писује MiimnTu]) (грговине и индустрије у спора- 
зуцу с Министром роцијалне политике ir народиог 
здравља   и   Мшшстром   фцнансија. 

Il.tanif, прпнадлежносгпи u ђруги односи. 

i 66 
(Ino ћринадлвжности наставног особља и оста- 

лих дрЖавниз!: службеника одређују i'c ло Закбну 
o чиновницима. 

§ 67 
Диј)окто|)и поморско-трговачких академија ра- 

споређују се ОД !\г пологкајпо групс 1 степена До III 
положајне групе I степена закључно. 

§ 68 
Министар трговине и индустрије можв, ако 

директор школо iiirjc прстављен, одредити својбм од- 
луком једног професора да, иородсчојородотк! ду!1;- 
аооти iipinn дужност директора с тим да му се fij)o,j 
часова смаи.и ва половину од редовног броја оба- 
вевних часова. 

§ 69 
HiicTiimiuK поморско-трговачке академија, који 

4|)i;lj(! у Л1)у|'У <,т])уку ;q)vi;,-ii!ii(i службе, na се посло 
В] ати у наставничку службу, iiel!(! имати већЈ плату 
од опс, коју би имао да je остао у наставничко' 
служби. 

?: 70 
Ha системативована Ч1шрвн11чка места могу се 

tio( тављати   контракхуални   чиновници-наставници 
под условима ua Закона o чиновницима. 

§ 71 
У колтш осталн службеии одиоси, права a 

Дужности наставника поморско-трговачких акаде- 
■Miija м особља тколског брода нису иредвиђени 
01,

IIM ааконом вреде прописи Закона o чшовницима 
ч службеницима грајђанског 1)сда. 

'VI ДЕО 
ШКОЛСКА УПРАВА 

§ 72 
Школску управу оачишавјају директор, равред- 

ni" старешине, равредно воће и нћставнпчки савет. 

Директор 
§ 7;; 

Директор   je   старешинр   школе.   Он   управља 
школом m) иакииу, пратмшицима u пародпаЈма Ми- 
нистарства трговине ir индустрије и бапске управе. 

Разредни старешина. 

§ 74 
Дирвктор одј)о1јујо у почетку школске годипо 

равредне стареш1ше ва сваки равред. 
Равредни старешина стара со o ученицима 

свога равреда и аодносп иввештајв равредном u(!l)y, 
наставничком савету иди дјфектору. 

§ 75 
Министар трговине и индустрије издаће блпже 

одредбе D раду и дужностима равредног већа, на- 
ставвичког савета и разЈ)сдш1х старешина. 

Разредно веће. 

§ 76 
Равредно веће састављају равредни старецпша 

и сви наставници једног ра18реда. u претсбдник му 
јо дт1})скто]) пли равредни старешина као његов за- 
меник. 

§ 77 
Разрсдио већв састајв со у }(]»ом(! кад нома ча- 

сова na повив дирскто])а или равредног стареошне. 

§ 78 
Састанци равредног ввћа су редовци и ванредни. 

Редовцисштанциседрже аоловино^Ј икрајем сваког 
полугодишта a ванредни no потреби. 

§ 79 
Равредно nolio на својим састанцима бави се 

овим поглоиима у главном: 
i    одлучујо шта ће прсдузиматп аа што успвшни- 

ју наставу и што боље васпитање ученика свога 
равреда; 

2 Утврђује начин како би сви настћвници у 
наставном и васпитпом иогледу подјодиако посту- 
пали npe&ta учвницш^а и одржали везу и joAinirTiio 
у целокупној пастапи, уајемчавајући окладним pa- 
дом бољп успех;        , ^ 

3 Утврђујо распород школских пислГених ва- 
датака; 

4 утврђује нладањо ученика на крају полу- 
годишта n крајвм школско године; 

5 ивриче над ученицима кавне, према дисци- 
плинским   правилима,   која   прописује   МиНистар 
т])говш1о n индустрије. 

§ 80 
Годиши.у оцоау даје предметни пасташшк, али 

утврђивање годиш&е оцепе врше: ирсдметпи иастаи- 
ник,  равреднн  старешипа и д11])ектор.   У  случају 
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њшсова неслагања, годишњу оцену утврђује рш- 
редно веће. Ако су iviacomi подсл.оии иодјсдинк'), 
одлучујо   глас   предметног   наставника. 

§ 81 
Равредно веће доноси одлукс неЈпшом глас6в'а. 

AKO ои сс гласови једиако поделили одлучује глас 
претседника у свим случајевима, осим случаја ив 
sj 80 овог вакона. 

Pa!ipe;um ст&решина иввештава директора, кад 
jn on спречен да првтсед^ва седницама, o раду са- 
станка. 

Наставнички  савет, 

§ 82 
Наставнички савет састављају директор и сви 

редовни наставници, a у нарочитим случајевима и 
школскп лекар. 

lin потреби, a no дироктороиим i[(i;tiiny оед- 
ницама наставничког савета могу присуствовати 
н soHopapHu наставници. 

§ 83 
Наставничкн  савет састаје се na аозив  дирек- 

тора у време кад нема часова. Директор ј(! дужан 
сааивати   наставнички  савет  иајмаи.о  три  пута  у 
подугодишту. 

§ 84 
Срдницама наставиичког савета претседава ди- 

ректор'11ли ако je он спречен најстаријн no ]iaary 
професор. 

S 85 
Наставнички саве^ одлучује апролутиом ввћи- 

IKI.M гласов.а; ако би се гласовв једнако аоделили, 
одређује глас председников. 

Одлуке паставничког савета потписује II])CT- 
седнпк и сви наставници, a директор пх објављује 
ii нзвршује. 

AKO дкрвктор сматра да je каква одлука про- 
Tiimia закоискил iijioimciiMa, ијш ано он сматра 
да није умесна, он In; j« npe иввршења доставити 
MimiK тарстиу тргонпие п 1тдуст])иј(!, да ono o п.ој 
одлучи. У случају да се који члан наставничког 
савета ие слонш са одлукдм саветскрм, може упи- 
сати у залисник на самом састанку својо одиојено 
мишљењв. 

S 86 
Дужиости су пастапничког савета у   глаииом: 

1 да мо дирвкторовом предлогу распор^ује 
предмвтв на на^ставнике према њвхо&им струкама. 

2 да ua крају Сваког полугодишта саслуша 
[гавештај равредних старепшна o стању и напредо- 
вању учвника њихоних })аз])еда и да утирдн моро за 
iioii))an.r>aii>(! n мапттан.о; 

3 да утврђујв раопоред предмета na данв и ча- 
сове као u распоред испита; 

4 да одлучујс o већим учвничким екскурви- 
јама; 

5 да доносн одлуке o случајевима ив §§ 34 и .'17; 
d   да ивриче ученицима ноКо кавне no одрсд- 

бама овог закоиа {$ 46 тач. 2 u 3); 
7 да  одлучујс o набављаљу  књига и учила; 
8 да се догонара o IIOTJICOHIIM ивменаМа у школ- 

ски.м ii])aiiu.jnma и o сному што би могло служнти 
унапрвђењу наставе a васпитања у школи, подпо- 
сећи прсддого Мш^истаротву   трговлне п ндустраје. 

Осшали администџатцвни прописч. 
§ «7 

У почвтку школске годинв одређује директор 
кн>ижничарв ва наставничку и ђачку књижницу и 
IKK тапл.а чуиаЈ10 зопјжи. Omi оу дужни да чувају 
и рукују повереним им објектима и да воде у реду 
птимггарс IKI iijiaHir'riiMa, које lio пропксати Мини- 
стар Tiiroiiimo u индустрије. 

§ 88 
Свака поморско-трговачка акадеадија  има свој 

пвчат са државним грбом, своју архиву и своје ад- 
министЈ)цтин}10 Kii.ni'o ио ираии.пима, којо изда Mn- 
иистар трговине и индустрије. 

VII ДЕО 
ОСОБЉЕ ШКОЛСКОГ БРОДА. 

§ 89 
Школски Пјјод има своје родоиио n повремено 

Г)Ј)одско особљс. 
У редовно особље спадају: ваповвдпик, први 

часпик, upnu стројар (машиниста), радиотрлегра- 
фиота, вођа палубв, три морнара, један ложач и 
јсдаи служитељ (собар).       • ' 

Остало бродско особље јо повремено, a прима 
га запоподппк бррда оаМо ва време пловидбе no Пра- 
вилнику o повремвном осббљу, који прописује Mn- 
нистар трговине и индустрије. 

§ 90 
Заповедником може постати капетан дугепло- 

видбе квалификован ва пароброде и једрењако, 
иоји je сврпгао поморску академију u пловио у свој- 
ству капртана на бродовима велике обалне и дуге 
илозидбо пајмаи.о 15 година ОД којих ба]) пст годииа 
у својству ваповедника. 

On со поставља ивуветно од §§ 12 п 59 Закона o 
чиновницима и то конкурсом a распоређује у 0 и 5 
положајну групу. 

§ 91 
llpiuiM часником може постати капетан дуге 

плопидбо, квалифшмван ва паробродв и једрењаке, 
којн je cnpiimo моморску акадевшју и luiomio најмање 
10 годипа у својству капетана на бродовима всликс 
обалие или дугс пловидбе. 

On со поставља ивуветно од 5јчј 12 и 59 Закона o 
чиновннцима u то конкурсрм a распоређује у 7 п (i 
положајну  групу. 

§ 02 
Приим, стројаром (MaimimicTOM) може постати 

квалификрванк бродски стррјар I класе, који ј(! свр- 
nnio бродостројарски или мапгански отсек срвдше 
твхничке школе или истоистап отсек Поморске тр- 
говачкс академије у Бакру a бар 5 година пловио 
у својству стродара 1 класв. 

Оп će поставља ивуветно од §§ 12 и 59 Занона 
o чиновншџша и то крнкурсом a распоређује у 8, 
7 u 6 положајну групу. 

§ 93 
Радпотслсграфистом може постати киалифико- 

namr  радвртелеграфиста   i   класв. 
On се прставља ивуветнр од §§ 12 и 59 Закона o 

чиновницима и то на предлрг заповедника школ- 
оког брода, a ])aciio])cJ)yje сс у 10—7 положајну групу. 
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S 94 
lioljdM палубе може постати морнар, којм јо 

члокио iiuJMiui.e 10 годииа, одтогабар '2 године у свој- 
ству вођепалубе, a има најмање 2 године пловидбе 
иа јодрсп.ацима велике обално, и дуге пловидбе. 

Он се поставља ивуветно од §§ 12 и 59 Закона o 
'ншовиицима и то на предлог ваповедника брода и 
распоређује у 10 -7 положајиу групу. 

За Mopuape могу битн постављена она лица, 
која су пловила у својству ксгомилара иајмаи.е 5 
Родина од тога бар I годину на ]едрен>ацима, ;> ниоу 
старија од ^О година 

Omi со постављају ua аредлог ваповедника 
школског Г)])ода и paciiopoljvjv у грумама Вванич- 
ника. 

§ 96 
Ложачом Movia; титати [Лја.иификовани ложач, 

који иијс старији o   40 година. 
On сс поставља на пјредлог ваповедника школ- 

ског брода и распоређује у групама вваничника. 

§ "7 
Бродског слунштеља  (собара)  предлаже вапо- 

ведник школског брода. On се распоређује у група- 
ма служитеља. 

§ 98 
Редовно бродско особље (§§ 90—97) :ia ii]»no две 

године службовања ua броду ']с- привремвно и може 
се удаљити иа слу^кбв. 

§ 99 
За особ.ље школс^ог брода вреде одредбе За- 

кона o чиновницима, у колико нису овим паконом 
ивмењене и допуњенв. 

VIII ДЕО 
ПРЕЛАЗВА   НАРЕЂЕЊА 

i ipo 
Предметни учитељи, који су се ua дан обнаро- 

допал.а рвог Закоиа ватекЛи у томе ввању остају 
и дал.о у наставиичкој служби с досадапивим звањем. 

§ LOJ 
Привремени предметии учитељи, који се ватекну 

ua таквом положају могу остати на том i оло- 
жају с тим, да најдаље ва i годину дана 
no ступању ua сиагу овог вакоиа, допуне своје 
квалификације no његовим одредбама. У противном 
случају ne могу дуже остати у наставничкој служби. 

§ И)2 
Квалификације наставцика предмета наутичко- 

поморске струке, који су  постављенн до ступања 
Иа ciiai'v  oitor закоиа изједиачују сс киалификаци- 

јаМа иа S 5'5 пстог, a у годпне њихове иаставиичке 
службе рачуна mi се и ва напредоваЈБе све BJIOMC, 
itojo су провели ua помррским школама и акадо- 
мијама. 

§ 103 

Иромс, које je иавршним одлукама пЈизнато ва' 
даље наорвдовање директорима и иаста ницнма при 
превођењу у одговарајућв чиновничке групе no ва- 
кону o платама, сталним месечним a осталим дода- 
цима u принадлежностима, унапрвђвн>у и пенвиј- 
ским принадлвжностима, наставника средн>их струч- 
них iiiKo.na у ресору Министарства трговине и инду- 
cTjuijc од ''1-Х1-1П2!) годппо (C.iV/Kueno иоииио Вр, 
2()I-GV од 7-Х1-1929 године) рачуна им со у ефек- 
тпииом ивиосу за наредну положајну групу a пери- 
оДску повишицу no Закону o чииовнпцима од 31 
^арта193ј године, стим, дато м.ма важпти u ва цро- 
токло време до доношења рвог вакоиа. 

§ 104 
Кад ступм ua онагу onaj Закои могу се upe- 

веети; 
а) ва ваповедиика школоког брода IV положајне 

групо I степена садаппБн професор врпшлац дуж- 
uocTii ваповедника школског брода - IV положајие 
групе  2 степена; 

б) ва ii])iior часника у VII положајној груии 
садапт.и хопорарни првичасник, привиавајући Му 
ва пвнвију време које je ii])()i!oo аа школском броду; 

u) ва првог стројара у VIJ аоложајиој групи 
садапш.и прни вршилац дужности стројара; 

г) ва вођу папубе у аиаи.у аиаиичишса садапт.п 
вршилац дужиости ио1|(П1ал\б(;, иЈжзпапајуКи м,у аа, 
пеизију време које je провео ua пшолском броду; 

д) ва морнаре садапива три старија бродска 
Mojniajia no годпиа.ма мориарск!! r.uvvKoc, мриапапа- 
jviiii UM аа псиаију ироди! ivoji! гу мровели na школ- 
ском броду; 

1)) na ложача садашњи дожач школског брода, 
ирлвпајући му ва пенвију п])смо којо je прбвео ua 
школском  броду; 

е) ва бродског служитеља (собара) садашњи 
бродскислужитељ, привнавајући му ва пензију вре- 
мо uoje je провео ua пгаолском броду. 

§ 105 
ll|ioiiol)(4i,(!   особља   ШКОлеко!'   оЈ)ода   lijnuu   t'O 

решењем Министра трговине и шхдустрнје. 

§ 106 
Сво одредбе овог Закона o школском раду при 

Moii.iiualie сс од почотка школске 19.,)2-.'!.,5 годпш'. 

§  107 
Onaj Закои стуиа ла снагу кад га Краљ потпише 

и   кад сс oojanii  у  СлужбеииМ   Поиипалки  Од тада 
престају важити све законске одредбе, uoje се проти- 
ве овом aaivonv. • 
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Kl'A.I.KlillllA ЈУГОСЛАВИЈА 
КАБИНЕТ 

МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ   11   ИНДУСТРИЈЕ 
Бр. 157 

29 јануара 1932 г. Београл 

Господине ПрстссОпичс, 
Част ми je у прилогу под •/! доставити ради подношења Народнбј скупштини 

na решавање: 
Предлог Закона o женским занатским и женским стручним учитељским школама. 
У исто време част ми je под'/a доставити препис Указа Његовог Величанства 

Краља Александра I Вр. 2316 од 29 јануара 1932 год. којим сам овлашћен да могу 
горе наведени предлог Закона подпстп Народној скупштини na решавање. 

C обзиром па предње част л\и je замолити Вас, Господнис Претседпичс, за 
прступак no предмету o комс je рсч. 

Изволите, Господпне Прстссдпичс, и овом приликом примити уперсњс o моме 
одличном поштовању. 

Министар трговине н инчустрије 
Др. Алберт Крамер, с. р. 

MH 
АЛЕКСАНДАР  1 

ПО MlIJIOCTIl НОЖЈОЈ   M  HOJI.II   НАРОДНОЗ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

11a предлог Нашег Министра трговине и индустрије, a no саслушању Нашег 
Министарског савета, решили смо и решавамо: 

ОвлапЊујс се Ham Мппистар трговиис п индустрије да може na основу чл. 63 
Устава Краљевине Југославије, поднети  Народиој скупштини на решавање: 

1) Предлог Закона o срсдњим трговачким школама; 
2) Предлог Закоиа 0 поморско-трговачким акадсмијама; 
3) Прсдлог Закона 0 средњим техиичкмм и мушким занатским школама; 
4) Предлог Закопа o женским занатским п женским стручиим учитсљским 

школама. 
Ham Министар трговине и ипд.устријс нека изврши овај Указ. i 
Бр. 231/0 АЛЕКСАИДАР, с. р. 

29 јапуара 1932 године 
!Београл 

:     3 A K O H 
o 

ЖЕНСКИМ ЗАНАТСКИМ И  ЖЕНСКИМ  СТРУЧННМ 
УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА 

1 ДЕО § 3 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Женске ванатске и женске стручне учитељске 

школо имају ове одсеке: 
\* I) ва кројвље и пшпеи.о рубља, 

Задатак je женских ванатских школа, да учени- 2) ;,;l кројвље n шиввње одела, 
цама дају потрвбну општу стручну спрвму и оспо- и ирвма потреби могу сс у и.има осаоћати и оВи 
собе u.\ im самосталан рад у њиховом ванату, a /I;OJI- отсеци; 
ских стручних учитељских школа, да ученице спреме ч ;1а умстио радове, 
аа учитсљпцо женског рада. 2) :!ii прављвњв женских шешира, 

.!) ;!а прављвње мидера, 
§2 f\) ва прављењв уметног цвећа, 

Женске ванатске и женске стручне учитељске 5) :>а текстидно плвтбше, 
школс 1'тојо под врховшш надаором Министра трго- 6) ;m ћилимарство. 
umio и индустријв, a иод непосрвдниад надвором бана. Б])ој и врсту отсека у свакој шкојш  onou])aua 
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Министар   трговине   и  индустрије   no   саслушаЈБу 
Савета ва профвсионалну наставу.. 

§ 4 
Женске занатске школе са ваврштш испитом 

имају sa струку ])imv непотпуне средње школв da 
вижим течајтш испигом. 

Жепске стручис учитегске школе сл дипломским 
Учтгтел.сцим шчтто.м имају за ( труку ранг потпуне 
средње школо са вишим твчајним испитом. 

§ 5 
Женске заиатско школе могу бити': 
a) државне; бапотшоно, општинскв (градске), 

кад их потпуно ивдржавају држава^ банов1гаа, илп 
Општина (град); 

П) полудржавне и полубановинске, када цр5кава 
ч.пп Папоиипа luiaiia iiai таннпчко особљв, a корпо- 
1>anii,(! слосх' eno маторијалпо тјјошгшис; у опом слу- 
'■ају школа иоси навив т(; корпорације; 

D) Криватне, кад их потпуно ивдржавају корпо- 
рације. 

Женске стручне учитељске школе могу бити 
само државне. 

§ 6 
Министар трговине и индустрије ипи бан у бвојој 

чадло.киосги npnin отиаЈјаи.е, 11])омешта11>е ii укидап.о, 
женоких ванатских школа. За полудржавнв, полу- 
бановинске и приватне поаребе je саслушаи^е кор- 
порације. 

Отварање премештање a укидање женске стручне 
Учптол.ске ШКОЛВ врши Св Крал.счшм Указом na 
предлог MiniiK т)>а трговидо и индуотрије. 

S 7 
За oTuajiaiLe женсхе ванатске школо, потребно je; 
а) да je за упис у IIJ)HII разред оријављено иај- 

Мање 20 учоница, п 
б) да постоје потребие школске просторнје са 

иамештајем. 
§ 8 

Женска ванатска школа укида ce ако у шиолп 
У три годиие увастопице укупан. број ученица буде 
мап.и од 40. 

Укпдање сс B]iimi noi тепено, равред no равред. 

§ 9 
Просторије ва смештај женске ванат* ке школе 

морају одговарати хигијенскши ввхтевима п пастав- 
Иим потребама. 

§ 10 
Иросторије за државну, бановин.ску пли општии- 

ску женску ванатску школу дужна je дати општина. 
'Грсликове око одржавања просторија, као и 

'■'poiiiKoue за огрев, ооветљење и воду сноси општина. 
Просто])11Је за полудр/капио, иолубаионииске и 

чриватне женске вааатске школе дужне су дати 
Корпорације. 

Чрошконе око одржаваи>а просторија, као и 
чрошкова за oi'poii, осветљенЈе и воду сносе корпо- 
Рацијв. 

Иросторпје за женску стручну учитељску ашолу 
Д^је држава. 

11 ДЕО 
НАСТАВА 

§ II 
Редовна настава у жвнској ванатској школи и 

'
1;(!

IICKOJ   стручиој   учитељској   IIIKO.IIII   искл.учмио  ј(> 
ДЧввна. 

§ 12 
Настава у женској ванатској школи траје три 

годппе и то: дие годиие у дна отручва равреда и једну 
годину у  школској радиоиици-атољеу. 

Па учоиицо од 12—14 година старости могу ce 
бтворити дпа приватна равреда, ако ce пријави нај- 
иаше 2() ученица. 

§ 13 
Настава у женским атручнмц учитељским шко- 

лама т])аје иет годипа и то: четири године у четири 
(тручиа равреда и једну годину у школскрј радио- 
111111,и-атол>е-у. 

§ 14 
Наставни план, програм и методска упуства ва 

cne 11])одмет(! ii])()iiiicyj(! Мтиктар тргопмпеи инду- 
стрије no саслушању Савета ва професионалну н'а- 
ставу. 

Прантична обука ученица у женској ванатској 
школи допушује ce и учвршћује у школеким ради- 
опицама-атол.еима у којима со имају ученице оопо- 
собити ва живот и практичан рад у ивабраном аанату. 

§ 15 
Ученице ових школа ила^ају ва употребу школ- 

ских машина на име оштете аосебан принос. lim ину 
ii иачип 11ла1|а11.а одређује у државним и бановин- 
скпм школама наставнички савет, a у полудржавним 
ir полубановинским школама школски одбор корпа- 
рације. 

§ 16 
У жонској ванатској и женској стручној учи- 

тељској школи могу со употребд>авати само уџбе- 
пици, које одобри Мшшстар хрговине и вндустрије 
no саслушању Савета за професионалну  наставу, 

§ 17 
Екркурвије у месту рада рдвгледааа нудтзгрвш 

устапона и прнвредних и иидус1ријских оредувећа 
у време кад ткола не ради или у школско време, a 
no одобрењу дирвктора односно управитеља, оба- 
исзие оу за све учопицо. 

Бкокураије у земљи и у иностранство ивводе ( е 
npei(a iiMoiuioM стању ученица и сташу школ! кога 
фонда. 

Ек( ку])зије у зтл.и дужо од три даиа ивводв 
ce no надлежшш одобрењу Мнписта]!! таа трговине 
u индусорије luiir банске управе, a у иностраиство 
само no одобрењу Министра трговине и нндустрије. 

Пастаиипцама, које прате екскурвије ван месга, 
у коме je школа, a дуже од једног дапа, сматра ce то 
као сдужбено аутовање. 

ili ДЕО 
УгЧЕНИЦЕ 

Школска година. 

§ 18 
Школска година почил.е 1 септеМбра уписом 

учгипца за cue равредв и траје до 31 августа ндредне 
годиио закл.учио. 

Од 24 августа до I септембра имају ce обавити 
равредни допунски и попфавни испити. 

Упио ее врши 1, 2 и •') септембра. Само у изузет- 
niiM и оправданик случајевима може школска управа 
дооуотити уиис до 1.г> овпхвмбра, a Миниетарство TJI- 
гошше u индуесрије или банска упраза у сројој иад- 
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лежностп до 30 оептембра. Иосло опога рока упи- 
(■iiii<'ui>e ппјо доиуштоио. 

На(;та1!а почпл.о 5 оептембра, a свршава oe ла 
ученице последњег равреда 10 јуиа, a за сио остало 
20 јуна. Завршни испити и учитељски дишкшгки 
iiciuiTii црже се у врвмену од 10—25 јуна. 

Сва школска снедочаистпа издају сс учешпџша 
iiii Видов-дан 28 јупа. 

§ 19 
Велики школски одмор т])ајо од 29 јупа до 24 

аигуста пакл.учио. 
Бдиже одредбе o празницима и шфодшш свет- 

ЕЈОвинама када школо nelio радити прописаће Мипи- 
стар трговине и индустријв. 

§ 20 
Школска  годпиа  дслп  со  у  два  иолугодишта: 

прво полугодшпте од почетка школске године до 22 
децембра и друго полугодиште од 23 децембра до 
ваврц1етка предаван>а. 

§ 21 
lld свршетку другог полугодишта управа жен- 

i ках стручних учитељских школа дужна je да објави 
штампани  годшањи  иввештај  no упутствима,  које 
прописује Мшшстар трговине li ипдустрије. 

vime 
§22 

У први приправни равред женске ванатске шкодс 
примају <о ученице које су сврпгале најмање четири 
равреда основне школе гг у тој кадендарској годшга 
иуио 12 годино живота. 

У други приправни равред примају се ученице: 
. a) кој« су сврпшле први приправни равред, 
б) које су citj)iunjic који равред срвДЈве школе 

u имају 13 годпна живота a које су положиле до- 
пунски испит иа стручних предмета. 

§ 23 
У iijnui стручни равред женске вапатске тколо 

примају се ученице: 
а) Jvojo су оврпгале други приправнп равред, 
б) које су свршиле иајмаи.о диа равреда срвдње 

школе (гимнавије), реалке, грађавске школе или 
шест равреда основне школе u пуне у тој калепдар- 
ској години најмањб 14 година живота. 

§ 24 
У први равред женске стручпо учитељске школе 

примају ce конкурсом првенствено одличнеученнцв, 
које су свршиле непотпуну срвдњу школу са нижим 
точајним испитом или грсфанску школу са вавршшш 
испитом. 

§ 25 
У поједшшм равредним рдељвњиада no можс бити 

више од 40 учоиица. 
§ 20 

Приватних учвница у женсТкој ванатској и струч- 
пој  учитељској  школп ио можо бити. 

§ 27 
У mnmi равред јодпс школе примају ce учоппцо 

те школе, које су свршиле првтходни раврбд.  Ha 
правна места могу со примити ученице и ив других 
истоветних школа ув уредно одобрвНЈв ва арелав. 

§ 28 
Промела школе у току школске годиие учени- 

цама ono школо ne допушта со. 
У току школско годино могу iipolm ив јодјго 

школо у другу само ученице досељених родитеља 
пајдцље у року од 8 дана но доласку иа шкоде, 
коју су до тада учнле. 

Ученице удаљене ив једне школо no кавни могу 
со упиоати у другу школу најдаље ва 8 дана no 
саопштешу  правомоћне ita^iic. 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
§ 29 

У сваком полугодшиту све ученице морају бптп 
na наставног градива свакога предмета довољно н 
свестрано испитане. Успех u;) иојединих предмета 
оцоп.ујо со оценама: одлкчан (5), врло добар (4), 
добар (3), довољан (2), недовољан (1). 

Оцена одлична, врло добра, добра и довољца су 
прелавне оцене, a оцеиа недовољан (1) je оцена, 
која повлачи поправни испит односно аонављања 
равреда. 

Владап.о со оцењује оценама: примерно (5), 
врло добј10 (4), добро (3) u лошо (2). 

Оцене успеха ив појединих предмета дајв првд- 
метна наставница a оцене владања и оцене општега 
успеха предлаже равредш) старешшш a равредно 
ввће их утврђује. 

§ 30 
Учопица, која je у две увастопне школске го- 

диио имала лошо нладаи.с, губи право на даље шко- 
лоиа11>о у тој школи и може со уписати у Другу коју 
такпу школу само мо надлежноМ одобрењу Мини- 
старства трговине и индустријв шт банске управв. 

Немарљиву, неспремну и неуредну ученицу, која 
на крају iipuora иолугодишта има подовину и niinic 
од аоловине недовољних оцена нарочито m прак- 
тичног рада или која у јодиом полугодишту има 
8 (осам) неоправданих дана може на» тавнички савет 
на предлог равредног већа удаљити на школе с тнм, 
да у идућој школској години може поновити равред. 

iiciimii 
§зј 

Испити су; разредни, допупски, поправнп, ва- 
вршни u учитељски дипло^ски испити, 

Обанл.апи! ових нспита редовна јо дужност на- 
стаиппка. 

3aii]iiiiiiii иопити иршо ce у јунском као глаииом 
року п у септембарском року као споредном, у при- 
суству нвасланика Шшистра трговине и индустрије 
односио бапа it јсдпог ивасланика принудних удру- 
жења, a код полудржавних и полубановинских и 
једног члапа школскбг одоо])а. 

Учптољоки дипломски испит полаже со у женској 
стручно, учитељској школи no вавршном школова- 
н>у у јунском року као главном и у септембарском 
ррку као сиородиом у присуству ивасданика Ми- 
нистра трговине и индустрије. 

Министар трговине u индустрије прописује пра- 
вилник o молагању испита и o наградп пзасланпку. 

НРЕВОЂЕИ.Л 
§ 32 

У старпји равред преводе ce ученице које иа 
свих   првдмета  имају   иајмап.о  Доврљну   годздшву 
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оцену u ono ученице које cv и:) јсдти' 11))сдмита 
добило недовољну оцену ади положиле тај 11])олмот 
У августу месоцу нн поправном испиту. 

lloii))aunor испита по MOVI.C Гшти IIB практичних 
радова. 

Il()ii])anim ucmiTir IKI.I.T.I.V ое на истој школи и 
ие могу сс понављати. 

Равред се може поновити само једаниут. 

§ 33 

Ученица, kojoj ce годишша оцена не може по- 
уздано шпости лбог болести или других оправданиз 
уврока, полпргапа ce разредном испиту ив свих прод- 
мета luni из оннх, пз којих ce usni да утпрди годиши.а 
оцена; 

AKO je вбог болеетп спречена, да у јуну полаже 
овај испит u то докаже благовремено лекарски!« 
.vnejien.OM, може га иолагати у августу Мвсвцу но 
с тим, да у року ne можс добити поправни испит. 

Таква учоппца понавља равред, ако добије ма 
n једну недопољиу оцеиу. 

ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ 

S 34 
По вавршетку полугодишта ученицама ce са- 

општава успох и уноси у ђачку књижицу, коју mopa 
имати свака ученица ових школа. 

Облик u садржину ђачке књшкице ii])omicyje 
Мшгастар трговинв и индустрије. 

СВЕДОЧАНСТВЛ И УВЕРЕЊА 

§ 35 

lio свршотку пшолоке године свака ученица жен- 
скс ванатске u женске стручне учитељске школо до- 
бија сведочанство o спом успеху и владању у тој 
школској години. 

У оправданим случајевима може ce no молбЈ! 
у току школске годаше ивдати увврење o школовању 
са напомопом у коме сс циљу ивдаје. 

Сведочанстаа и увереша потписује директор од- 
иосио управитељпца  и равредни старешина. 

Сведочанство рвдвршном испиту потписују: ива- 
сланик Министра трговине и индустрије односно 
бана као претседник, ивасланик принудног удружеша 
ванатлија и чланови испитне комисије a код полу 
Државних и полубановшккпх школа и м.кш школ- 
ског одбора. , 

Сведочанствр o учитељском дипломском испиту 
потпнсује иаасланик Мпиттра као 11])етсвдник, ди- 
роктор u члаповп нспитне комиспјс. 

Облнк u садржину сведочанотва и уверења ii]io- 
писује Министар трговиио и индустрије. 

§ 36 

Дупликат годпшл.ег сведочанствд иадајо дпрек- 
тор одиосио управитељица caina. Дупликат оведо- 
чанства o вавршном испиту шдаје yii])amiTejbiina a 
Дупликат сведочанства o учитељском дипломском 
испиту ивдаје директор no надлежном одобрењу 
Министарства трговине и индустрије или банђке 
Управе, посло службено оглашопог поншптења орп- 
гинала у државним Службеним Новинама нли у 
сдужбеним новЈшама банске упЈ>авв. 

За сие дупликате пдаћа ce поред државне таксе, 
исти толики ивнос у I'OTOBOM новцу за школски фонд. 

ШКОЛС1Г11 1'ЕД 

§ 37 
O дужносиша ученица, шиховом владању у 

школи ii иаи ње, похбфању школе и раду у школ- 
ској радионици-ател.оу, ii])anjiaii.y пзостапака, каж- 
њавању и осталом реду и раду у женским ванат- 
ii.iiM и женским стручиим учитељским школама про- 
ПИОаће Мтикта]! тртниио u мпдус трије пратштш. 

S 38 
Ученицу може кавнитв наставшш, равредни ста- 

piMiiima, директор односпо управитељица, равредно 
iiol\o п наставнички савет. 

§ 39 
Ученице ce каж№авају; опоменбм, укором, ва- 

твором, удаљењем и искључешем ив школе. 
Ученпцесене.смеју кажЈвавати телесним кавнама. 

§ 40 
За велике дисциплинске ,школе преступе или 

учеотале ман.о iq)iiniiiu' учоиица со .MOVKO кавнити 
удал.еи.ом   илп  iicii.bVMOii.eiM. 

O удаљаваи.у ив једне школо на једну школску 
годииу с тим, да MOVKG у другој школи вавршити 
школску грдину, одлучује директор односно упра- 
витељица на предлот равредног већа. <( 

0 искључењу из једне школе до вавршетка шко- 
ловаи.а с тим, да ученица може наставити вапбчето 
школовање у другој школи, одлучује наставнички 
савет. Ona казиа постаје иввршна кад je одобрп у 
својој надлежности Министаротво трговипе и пнду- 
стрије иди баиска управа. 

O искл>учен>у ш свпх /нччпкпх заиатгких n жои- 
CKIIX стручпих учитсл.ских uiKOJia одлучује настав- 
ппчки савет са пај.маи.о -/:i гдасопа. Ona uaaua иогтајс 
иввршна кад je одобри МшШотар трговине и инду- 
(■T])iije. 

ШКОЛСКИ ФОНД 

V женској ванатској и овакој желској стручној 
учитељској школи постојн школски фонд, 113 којих 
lie (Ч! (■})<'; таиа иабавл.ати матормјал за израду ва 
снром^шне ученице, машине, учила, књиге, модни 
листовп п давати потпора сиромашним ученицама 
за екскурвије. 

У школски фоид државних, бановЈшских и mi- 
штинских (градских) школа удаве приноси ученица 
за употребу школских машина и 50% вараде од 
иврађеннх предмета, који су paljenu у школп од 
иоруџбииа, a других 500;0 зарадо ирппада ученици, 
која je рад извезла. 

У полудржавшш и иолубаповпнским шиолама 
дели ce ona зарада na трп дела п то: 300 0 добијају 
учепице, 30°/0 пде у корпст корпорадија и 40° o у 
корнст школског фоида. , 

Праиила o школоком фоиду пропиоује Министар 
трговине u индустријв. 

IV ДЕО 
НАСТАВНИЦИ 

g 42 
На< тавници женоких вана*ских и женоких струч- 

иих учитељских школа оу  редовни, хонорарни, и 
контрактуални. 

8 



II  РКДОИИП СЛГ.ТЛИЛК — \ ФЕБРУАРА 1932. 

Родошш су наставнцци: 
а) у женским занатохшм школама: управитељица, 

стручна учитвљица, запатска учитољица п ii)nxoBii 
пртшравшпц!. 

б) у женским стручшш учитвљским школама: 
дироктор, ii])0(I)()(4)]), (yiuioiiT-ii])iiiipainniK. струлна 
уч11тел>11ца,  запатска  учитељица. 

За хопорарпо насташшке са хонора])ом од часа 
lim за ковтрактуалне наставнике са сталном мосеч- 
ном иагјјадом могу сс no потроии постаиити дица, 
која имају исто квалификације као и редовни иас тав- 
ници. 

§ 43 
Управнтељицом жешке нанатско шко.че .може 

iKK тати само првдметна или стручна учитељица, 
која пма најмање  13 година наставничке глужбе. 

§ 44 
За стручиу учитељицу женоке ванатоке школе 

може се поставити, лице, које je свршило женску 
стручиу учитељску школу, с учитељским дпплом- 
ским испитом пологкпло државни стручни испит 
и напршило .1  годиис 11астаппич}?о олужбе. 

§ 45 
За отручну учитељицу-приправницу у женокој 

ванатској  школи MOVHO се пбставити лице,  којо јо 
свршило женску стручну учитељску школу са учп- 
тељскнм  дииломоким  пспптом. 

§ 46 
Д1фекто])ом женске стручнв учитељокв школе 

можо постати професор који je срсди.с (тручис нли 
средљс школе, a који пма најмап.о 18 година на- 
стагптчке слуиЈбс. 

On со раопоређује од IV положајне групв I 
степепа до 111 положајио rj)yiio 1 стспепа закључно. 

§ 47 
За професо])а можв питп IIOCTUH.I.IMI суилонт- 

прппраимпк, Јчоји јо дипломирао филозо(]к ки фа- 
култот илп вишу стручну школу у рангу факул- 
тета, навршпо 'i годиио наставиичке службо и no- 
ложио професорски испит. 

§ 48 
За суплеита-мрипрапитха Може се поставити 

лицо, које je дииломирало филозофски факултет 
иЛИ вишу стручну школу у раигу факултета. 

§ 49 
За стручну учитељицу у женскрј стручној учи- 

телЈској школп можо се поставити лицв, које je 
(•п])Ш1гло жеиску стручну учитељску школу са учи- 
тељским дппломским испитом, полоитло државип 
стручнн исппт аио пма naJMajbc 10 година настав- 
иичке  службе  у   којој   жепској   занатској   шкрли. 

§ 50 
За заиатску учитељицу у радионици-атвљеу 

може се поотавнти пзузетпо од §§ 12 и 59 Закоиа o 
чиноввицима лице, које јо иололшло мајсторски 
испит, ако има пајмаи.о трп годиио праксе и иоложи 
државни  стручни  испит  за  ванатску  учитељицу. 

§ 51 
Наставнице женоких аанатских и стручних учи- 

тељскнх   школа   miaj.v   (maj   број   часова   исдељно: 
1) Дпроктор  жепске стручнв учитељскс школе 

до 5 часова: 

'l) управнице до 10 чаоова; 
.'!) 11}»офесори за ошпто прсдмете 18 часова, за 

цртаи.е 22 часа; 
■\) суплепти-пршфавиици аа ирио две годинс 

службо за оиштс ирсдмотс 14 часова; за uji'raibo 
18  часова,   a  после  дво  годпио  као  и   профосори; 

5) стручне учитељице 30 часова; 
6) отручне учцтвл.ицв-приправницв 24 часа, a 

аосле две године службе као и стручне учитољпце; 
7) заиатске учитељице 36 часова. 

§ 52 
Управнице, стручне и занатске учитељице при- 

ватних шцола морају имати исто стручне квалифи- 
кацијс као и управипцо, стручне и заиатско учите- 
Л)11Ц(! државпих школа. 

Избор управпнцо, стручних и занатскпх учп- 
тељпца у овнм школама вроди, кад га одобрн Mu- 
нпстар  трговине  u пидустрпје. 

§ 53 
Наставница која ва .'i  године увастопце будв 

лошо  оцењђна  уклошфе  се  ив   државио  службо. 

§ 54 
3a6])aii.oiio je наставницима да приватно С11]»е- 

мају учеиицо овоје школе. 

S 55 
Мшшстар   тргошше   и   индустрпје   npoiiiicahe: 
1) Правилни^ o раду п дулашстима дироктора, 

управитељица н наставница; 
2) Правилник o оцеп.пваи.у директора-управи* 

толлше и наставника. 
'!) Правилппк o полагаи.у државног стручиог 

испита ва CBB наставиике. 

§ 56 
V женским занатским и женскнм стручним 

учитељскпм школама у којима има више од 8 оде- 
љеаа, аоставља у својој надлежностн Миипстар- 
гтво трговине и индустрије плп бапска управа једну 
од наставница ва школског секретара за Bpmeibe 
административних и благајничких послова, која i>e 
ту дужност врпшти поред своје редовпе дужности. 

Хопорар за тај ])ад o/ipejuiiio правшшиком Мп- 
нистар трговипе и нндустрнје у споразуму са Mu- 
нистром  фииансија. 

§ 57 
Плате u аринадлежности, 11])аво na пензпју и 

čun оотали службени односи, права и дужности 
наставипка жеиских заиатскпх и женскпх струч- 
иих учител.скнх школа, у колпко нису предвиђеии 
oBiiM закопом, регулибани су закоиом o чиновни- 
цима од 31 марта 1931  године. 

V ДЕО 
ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

§ 58 
У школске уотанове спадају: кабинети, збиркс, 

књижнџца и школскс радионвце-атељеи. 

§ 59 
За учеп.е учила из повнавав>а материјал^, учо- 

ничких   цртежа,   иврађавих   })алова  и  модела   ио- 
T])e6inix  за  очигледпу   иаставу,   свака  школа  пма 
сноје кабииете u збирко. 

> 



СТЕНОГРАФСКВ БЕЛЕШКЕ 59 

§ 60 
Кљшшшце могу бити насташшчко и ђачке. 

One обухватају струч}1е п остало ки.пго, часоиисе 
и модне листове. 

У ночетку шкодске годипо директор односно 
упрапитељица одређује кп.шкничара за наставничку 
и ђачку кллпшпгцу n одређује чуваЈ)а каббнета и 
збирке. Omi су дужип да чуиају n рукују иоворстш 
им предмотима и да воде у реду пииептаре no пра- 
вилнма, којо iie прописати Министар трговине н 
иидустријо. 

§  <il 
Ради извођења практичпе наставе свака школа 

имаће своју  школску радионицу-атељв. 
Ради успешнијег извођења арактичне наставе 

школа може примати поруџбинв. Поруџбине се 
иврађују првепствено у школској радионици-атвљеу 
a ако навођоп.о ааставпог програма допушта и у 
стручшш равредима. 

§ G2 
Мннистар трговиио н иидустрпје прописујс пра- 

видником. 
1) Уређои.о ируковаље кабинета, вбиркиикњи- 

жиица; 
2) Отвараи.е, ypel;oiiiO и начин вођења појединих 

тколских радионица-атељеа. 

VI ДЕО 
ШКОЛСКА УПРАВЛ 

§ 63 
Школску управу сачин.авају: дироктор односно 

управнтелзнца, разрсдпи староптпа, разродпо Belio 
и иаставпичшг савет. 

§ 64 
ДиректоЈ) одпосно управитељица je старешина 

школе. Онп управљају школом no закопу, правпл- 
пицпмап пародбама Мпппстарства трговппе и инду- 
стрије и банбке улравв< 

§ 65 
Разреднп старешина стара се o уненицима свога 

разрода TI подиоси потребтз пзиоштајс дпроктору 
одиосно управитељици, Ј)азредном већу или настав- 
ипчком  савету. 

У почетку сваке школске годппе дироктор од- 
носпо уиЈЈавитељица одређује разредне старешине 
за сваки разред. 

§ 66 
Разродио Bdio сачињавају равредне старепшне 

и свп наставници једиог Ј)азрода; ono доиоси одлуко 
no ciuiMa питаилгаа које се одвосе na тај разрод. 

§ 67 
Наставпички савет сачш&авају: дироктор од- 

посно уиравптељнца и сви иаставпнци. 
Седницама паставцичког савета претседава ди- 

ректор односно управитељица илп ако je она спре- 
чона no рангу иајстарпји наставпик. 

Наставнички савет се састаје no потреби п до- 
носи одлуке, које се односе па целокупа!* рад школе. 

' § 68 
Мтпшстар трговипе n пидустријо издаће пра- 

видвин o ])аду u ду/Нпост1ша ])азредиог старешине, 
рааредног всћа и паставиичког савета. 

ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОДРЕДГ.К 
S 69 

Мшшстар   трговипе   u   ппдустрпје   npoiiiicahe 
правилник n упуства o уређољу школске архиве, 
вођењу Kji.ma и вршењу адшшистративних послова. 

§ 70 
Оака државна и бановинска жеиска запатска 

школа и државиа Јкепска стручпа учитељска школа 
мора имати печат са држапиим грбом n вазначењем 
врсто  школо. 

Полудржавис и полубаповинске женске запат- 
ске школе имају печат са држаВним грбом пазиа- 
чеи.ем шиоле п корпорацпјс. 

§ 71 
11a крају сваке школске године директор од- 

пооио у11])аиител>11ца дуиши су, да подпесу годгаиљи 
иввештај према надлежности Министарству трговппе 
и индустрије нли бапској управи o старању и раду 
у  својој  школи. 

VI! ДЕО 
ТЕЧАЈЕВИ 

§ 72 
Уз женску заиатску школу могу се отварати 

течајевп за пзучаваи^е и усапршавал.е у запатскпм 
струкама, које су у тој школп засту11л.ене за ОДравЛе 
девојке u жене. 

Течај се може одргкати, кад се јаве најмаше 
10 лица. Ова лица плаћају принос према мссшга 
ириликама за уиотребу школских учила. Висипу 
iipimoia одређује школска уврава. Од TOP nj)iiuoca 
припада у државниМ школама 50% учител.ици n 
50% школском фонду, a у полудржавшш и полу- 
бановинским: 30% учптељицц, 30% кориорацијп, 
која школу  пздржава и '/i0% школском фоиду. 

§ 7.'! 
Мпиистар трговине и индустрије може прсма 

указаној употреби нарочито у местима, у којима не 
постоји женска занатска школа, одобрити ocuiiBajbc 
течајева ва ивучаван^е и усавршавање у ванатским 
отрукама за одрасле девојке и жене и под управом 
женских корпорација. 

Omi течајеви стоје под цадвором Министарства 
трговине ii индустрије. 

§ 74 
Полазпицима течајова иадаје се само увереље да 

су течај похађале. 
Облик п садржину тпх уверсша прописује Мн- 

нистар Tpi'OBimo и индус1ррије. 
Полазак течајева ие дајв право na полагање ни 

калфвВског mi мајсторског иопита воК служи једино 
за лично усавршавање. 

§75 
Одобрење за одржавање течајова даје по својој 

падлежностп Мшшстарство тргрвине и инбустрвје 
ujni банска управа. 

VIII ДЕО 
ОДПОС  ИОЛУДРЖАВИНХ   II 

СКИХ  ЖЕИСКИХ 
ИОЛУБАНОВИИ- 

ЗАНАТСКИХ  ШКОЛА 

§ 76 
У  полудржавним;  илп  полубановинским   жен- 

ским ванатским школама постоји школскп рдбор, 



fiO li ркдотт слстли.Мч - ■ ', (МопруаРА i932. 

у  који улазв: управитељица,  Јсдна наставница  и 
трн члана корпорациј«'- 

Правилник o аравима и дужностима оиог *од- 
бора  пррписује  Мшгастар  трговине   и  (гадустрије. 

§ Ti 
Постављење, премештај и уклаљаље ив службе 

наставнпца  кпд  110луд])жан1т.\-  и  иолубановинских 
школа врши Министар односно Бан m> саслушању 
корпорације. 

IX ДЕб 
ПРЕЛАЗНА НАРЕЂЕЊА 

S 78 
Почетком школско године 1932-33 уводе се у 

живот oiimi законом предвиђени шкож ки типови и 
врши се упис у арви радред оходно одредбама овог 
аакопа. 

§ 70 
Ученице које су започеле своје школовање no 

досадашњим прописима завршиће no њима своје 
школовање!. 

Ликвидација поједшгах разредз пзврпшће се 
постепено. 

S 80 
Садашн>е предмстпс учитељлце са квалификаци- 

јами :!ii умптол.идс; ipaliaiicKii.\ ii основпих школа, 
или које су свршиле коју специјалну стручну школу 
у рангу потпуне средње школе встају у служби оа 
истим звјзљем. 

СадашиЈв пре^мвтне учитељице <:а квалифика- 
цијама ла • тручпо учитељице по jiaimjmr аакопима 
(хтају у слу^кии са гшал.ом i тручне учитељице. 

СадашлзО стручне учитељице преведене no |ta- 
нијим законским одредмама у 11 категорију, задр- 
жавају аиаи.о стручне учитељице, a које иу проне- 
допе у 111 категорију добијају звање занатске учи- 
тељице. 

Садапш.с стручне учитељице у рангу зваиич'- 
iiiuva остају у истом рангу са звањем занатске учи- 
тељице. 

Промену звања врши Министар трговине и ин- 
дустрије решењем без ii])OMone положајно групе, у 
којој  су  го учптел.ице затекле. 

§ 81 
Одредбе § 8,1 пажо у свему и за одговарајуће 

паставно oi-обље на досадашњим нижим, продужним 
и вишшц женсшш занатским школама и r.\ жавном 
(^редЈБом заноду за женски дома1п1 обрт с тим што 
[шжа u продужна женска занатска пшола са струч- 
ним и иролазиим течајем (чл. 32 тач. 6. Закопа o 
женским занатским школама од 30 марта 1922 
године „Службене Новиве" бр. 105 од 15 маја 1922 
године) дајс за струку квалификацију равну спреми 
ванатске учитељице (§ 44 овога закона), a iniuia 
/кенска запат, пл niKo.ia ca учител.еким точајсм рав- 
iniM спреМи потпуне среди>с школе са завршппм 
нспитом. 

§ 82 
Садашња вшпа женска стручна занатска школа 

са учитељскнод течајем у Веограду u Загребу дајо 
спрему за стручну учитељицу no чл. 44 онога за- 
кона. 

§ s;; 

Време, које извршним одлукама признато за 
дал)0 налредовање наставница при превођењу у 
одгопаЈјајућс групе no закону o платама, суапним 
месечним и осталим додациМа и принадлежностима, 
унапређењу и пензијсшш принадлежноотима на- 
ставнпка срвдн>их стручних школа у рвсору Мшш- 
старства трговине и индустрије од 4 новембра 1929 
год1гпо (Службено Новине Бр. 261-GV од 7 новембра 
li)2il годти') рачупа им со у е(|1ективном износу за 
iiai едну положајну групу и периотску повишицу и 
no .'Јакоиу o чиис.ииицима од .'И Ма])та l!'.'!! годинв, 
с Tim да то има важити и за протекло промо до доно- 
nKMi.a овога Закона. 

§ 84 
Овај  закоп ступа на снагу  кад  се  објапи   у 

Службешш новинама. Од тада ирсстаје важити свс 
законске одредбе, које су противпо овоме закону. 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 
КАБИНЕТ 

министарства трговпп!': п ипдустриЛ': 
Бр. 157 

29 јаиуара 1932 г. Лооград 

Господине Претседниче, 
Част ми je у прилогу под •/• доставити ради подношсња Народној скупштини 

na решавање. 
Предлог Закона o средњим техничким и мушким занатским школама. 
У исто вр^ме част ми je под ■ Ј., доставити препис Указа Његовог Величаиства 

Краља Алексаидра I Бр. 2316 од 29 јануара 1932 грдине којим сам овлашћен да могу 
горе наведени предлог Закона иоднети Народпој скупштини na решавање. 

C обзиром na предњс част ми je замолита Вас, Господппе Претседпиче, за 
поступак no прсдмету o коме je реч. 

Изволите, Господине Претседниче, и овом прплпком примити уверење o моме 
одлпчпом поштовању. 

MimiicTap трговине и индустријв 
Др. Алберт Крамер, с. р. 
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110 МИЛОСТИ БОЖЈОЈ II ВОЉИ  НАРОДНОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Министра тргопиие и индустрије, a no саслушању Нашег 
Министарског савета, решили смо и решавамо: 

Овлашћује се Наш Министар трговине и индустрије да може na основу чл. 63 
Устава Краљевипе Југославије, иодпети Народној   скупштини на решавање: 

1) Предлог Закона o средњим трговачким школама; 
2) Предлог Закона o поморско-трговачким академијама; 
3) Предлог Закона o средњим техничким и мушким занатским  школама; 
4) Предлог Закона o женским занатским и жемским стручним учитељскнм 

школама. 
Наш Мииистар трговинс и индустрије нека изврши овај Указ. 

9Q . 'PP' 2:}^ АЛЕКСАНДАР, с. р. 
^у Јануаиа 1932 голиио 

Београд 

'      3 A K O H 
o 

СРЕДЊИМ ТЕХНИЧКИМ И МУШКИМ ЗАНАТСКИМ ШКОЛАМА 

[ ДЕО 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

§ 1 
Задатак je средњих техничких и мушких ванат- 

ских школа да ученицима ув опште образовање у 
ДУХУ југословеиског народног и државног јединства 
дају теоријску и практичну стручну спрему у по- 
јодишш гранаматехиичкострукеи спрему за радни- 
капредиодиика, пос'лопо1;у и самосталног занатлију. 

§ 2 
Средд.о техничке и мушке запатске школе стоје 

под прхопшш надзором Министра грговине и инду- 
стрије a под непосредним цадвором бана. 

Сред&е техничке школе могу имати више от- 
сека. 1>рој и врсту отсока (за сваку школу) одобрава 
Министар трговине и индустрије. 

Глашга типсшп мушких ванатских писола јесу: 
мајсторске-деловодске школс и занатске школе. 

§ 4 
Среди.а техннчка школа са вавршним испитом 

има ранг потпуие средњо школе са вишим течајним 
ВспитОМ. Учепици, којп су свршили средц.у технич- 
ку школу могу продуншти школсшаше na техничком 
факултету  Универвитвта у   одговараЈућем  отсвку. 

Мушке заиатс1№ школе са вавршгаш испитом 
имају за струку ])aiir непотпуне средње школе са 
нижим течајшш испитом. 

§ 5 
Средље техппчке n мушке запатске школе могу 

бити државне, самоуправне и од привредних комора 
ввдржаване. 

§ 6 
Отваран.е,   премештаље   и   укидање   државне 

1:ред11,е  тохиичке  школв n мушие  ванатске школс 

врши се  Краљевим Укавом na предлог Министра 
трговине n индустрије. 

npoimq)ai!aii.o тих школа и отварање нових 
отсека врши се одлуком Министра трговине и инду- 
стрије по саслушању Савета за профеодоналну 
наставу. 

■ S 7 
У првом равреду државне средн.в техничке 

школе мора бити у спаком отоеку иајман.с десет, 
a можо бити највшпе чстрдооет учоппка. Ако со упи- 
ше мање од десет учеиика у који отсок првог разреда 
тај he се отсок за ту годииу ватворити. 

У први разред државних мушких ванатских 
ипшла yiiiicalio со учоппци само арема броју распо- 
ложивих радних места. 

§ 8 
Самоуправним телима и привредним коморама 

може Министар трговхше и индустрије одобрити 
да отварају и o свом грошку одржавају средње тех- 
ничке luni мушко ванатске школе. 

Школо самоуправпих тела имају право јавиости, 
a школама привредних комо])а можв Министар 
трговине и индустрије дати право јавности. Овакве 
школе носе назив самоулравних тела или привредних 
иомора,  које их шдржавају.       / 

§ 9 
За сваку средљу техничку и мушку занатику 

школу мора постојати нарочита школска зграда, 
која иоред потробпог броја учиоипца, мора нмати 
довољаи Gj)oj просторија за радпоппцо, хсмијгку 
лабораторију, библиотеку, школске вбирке, као и 
потреиап број соба за школско капцеларијо и стап 
за дироктора и служитеља. 

10 
Зграде ва смештај средње техничке и мушке 

заиатске шиоло морају одговарати овим хигијоиским 
захтовима и шнолским потроиама; оис морају имати 
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просторије^за купатила п за школску полпштшшу, 
ако у месту ne постојп општа школска полпклшшка. 

Подпзању зграде за смештај срсдп.с техничке 
илп мушко заиатско школе може се прпстуипти само 
no претходном начелиом надлежном одоброи.у Ми- 
иистра трговине n пидустрије илп бапа у споразуму 
са Мипистром социјалио политике и пародиог вдрав- 
ља и дефнпитнвном одобрсн.у плаиона од страие 
надлежних тохпичких oprana. 

§ 11 
Земљиште ва подиваи.е школске зграде дужпа je 

датп onumraa. 
Лио општииа иема г1от])еГ)иог земљишта може га 

отнуппти no закопу o експропријацији имања. 
Трошкове око подизап.а, ареправља&а, одр- 

жавања таквпх згрода као и трошкове за огрев, 
оеветлење n воду, cnoen Ganomina a на подручју 
Управе града Београда држава. Управа града Бео- 
града cnocn само  трошкове за  одржавап.о  зграде. 

Редовпе оправке морају се пзвршптп ва време 
велпког школ(;ког одмо])а. 

Ближе одредбе o вградама за смештај среди.пх 
техппчкпх и мушкпх запатских школа прописује 
Мпшгстар  трговппе n  ппдустрпјо. 

Одредбе овог закопа o школској зградп, упу- 
TpauiiLeM уређед>у школе н шнолским устаиовама 
важо u за школо шдржаваие од самоуправиих тела 
или привредних комора. 

il ДЕО 
НАСТАВЛ 

§  12 
Настава у срсдп.пм тејшичшш школама je искљу- 

чиво дпевпа; у мушним занатским може бити: дневна 
n вечернЈа. 

§ 13 
Мастава у сродп.пм  техничким шиолама траје 

четпри годпис;  у    мушким  заиатским  школама од 
2-4 годипе прома  врсти школо. Ближе 0 томе одре- 
диће се шкодским програмом и планом. 

S 14 
За све средп.о технпчке и мушке запатско школе 

паставии плаи, програМ n мотодска упутства за 
све предмете иромпсују Миппста]) трговине И ипду- 
стријо a no саслушап^у Савета за ирофеспоналпу 
иаставу. 

Једном утврђепн паставип илап n програм no 
може се мељати sa учешшс, који оу no њему започелп 
рад. 

Практична обука ученика у средп.пм техничким 
школама допуп.ује се обавозпом феријалном праксом 
од пајмаи.е 4 ссдмпце. Мпппстар трговппе n ппду- 
стрпје iipoinicahc иравплпик o мосту n па.чпну обав- 
a.aiba праксе. 

§ 15 
Ученицп државппх оредњих технпчкпх имуипшх 

ванатсних школа плаИају за употребу алата n по- 
трошепп матернјал у пме оштето посебап принос. 
Впсппу n пачпп плаћап.а одређује паставппчкп 
савет. Сиромашни могу бити ослобођепп одлуком 
наотавничког савета. 

§ 16 
У   сродп.нм   тохипчкпм   n   мупшим   ванатсквм 

школама  могу   со   употребл.аватп   само   уџбеппцп, 

које одобрп Министар трговине n индустрије no са- 
слушап.у Савста за професпопалпу паставу. 

§ 17 

Екскурзпјо у мосту ради раагледавања култур- 
пих установа и привредних индустријских 11рсду8с11а 
у време кад школа ne ради или у школско време, a 
no одобреи.у дпректора обавозпе су за све учеппке. 

Путовап>о у зсмљп n у ппостранство у току 
школско године ивводе се према пмовпом стању 
ученнка n стању  школског фопда. 

Путовања у земл.п за време школског рада 
нзводе се no одобрсљу Министарства трговине и 
индустријв, a у иностранство no одобрењу Мини- 
стра трговине и индустрије. 

Наставницима, којп ррате екокурвије ван места 
у комо je школа, a дуже су од једпог дапа, сматра се 
то као службено иутовап.е. 

§ 18 
Учепицн којп раде у школским радионицша, 

дабораторијама или иду na 'ге])еп, као и за време 
феријалне праксе и код екскурвија морају бптп 
ОСИгурави протпву весрвћних случајова. OiMiamlij'je 
ce Мшшстар трговппе n индустрије да у споравуму 
са Министром соцпјалпе политике и народног вдрав- 
ља ripoiimiio правилник o осигурању. 

III ДЕО 

УЧЕНИЦИ 

Школска еодина, 

§ 19 
У средљпм техппчкпм n мушким занатсшга 

школама, школска годппа 11041111,0 1 соптембра 
уписом учоппка и траје закључпо до 31 августа 
паредпе  годпно. 

Уппс ce врши I, 2 n .'i септембра< Настава ио- 
чпи.о 5 соитомбра. a свршава ce за учоппко четв|)- 
TOI' разреда сродп.о техпичке школо 31 маја, a ва све 
остале учоппко сродп.пх тохиичкпх и мушкпх за- 
натских школа ивмвђу  10 и  15 јуна. 

Годшшви успех саоиштава ce свечано na Ви- 
дов дап 28 јупа. када ce учеипцпма пздају годпиш.а 
сведочапства. 

У мајоторским деловодскпм вечорЈвим школама 
предавап.а у свима равредима   простају 30 апрпла. 

Велпкп шкрлски одмор траје од 2i) јупа до 31 
августа вакључно. 

Од 24 августа до 1 септембра вакључно одржавају 
ce равредни   допунски и иоправпп испити. 

Ближе одредбе o аравницима и народним овет- 
ковппама кад школе nelio радити пропиоује Ми- 
ниотар Tj)i4)Bnne n индустрије. 

§ 20 

У средњим тохппчшш и мушким запатскпм 
тколама, школска годппа делп ce у два полугодпшта: 
прво од иочетка школске годнпе до 22 доцомбра п 
друго од 23 доцембра до завршетка продаваља. 

'§ 21 

Упуства за сасхав полугодпшп.ег n годишПјОГ 
извештаја прописује Министар тргдвине, и хшду- 
cT])iije. 
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Ha крају школско годинс уирапа оредње тох- 
ннчко школо дужна јо да oGjaim штампаип годшцшн 
школскп пзсештај, no упутстшша које прописује 
Мпниста]) тргошшо it индустријв. 

Упис. 

У средше техничке и мушко заиатске школе 
Могу се прпмати само учсници умио и телоспо eno- 
собии. 

Школска уираиа прима ученикв у појодиис 
отсеке по иредлогу школског лока])а, ирома одре- 
ђеном броју места у разреду  (§  7). 

§ 23 
1) У ијжи разрод средше тохиичнс школо ii])ii- 

мају  се: 
Ученици, којн су свршпли четири разреда гим- 

назпјо, (роалке илн реалис гимнааије] оа положеиим 
ВИНШМ точајиим испнтом u учеипци грађаискпх 
Школа <;а  положениМ  заирипиш нспитом; 

Ученици, ноји су свршшш мушку ваиатску 
школу (мајстороку, деловодоку или запатску шкблу) 
и попожили вавршни исппт, ако положе допунски 
iiciniT по предлогу дироктора, a no иадложиом 
одоГ)])оп.у Министарства тргошто и иидустрнјо или 
Банске управв; 

Учетши, који су свршшпг чотпри разрода сред- 
н>е или iboj сличпо школо у иностранотву могу се 
J'rnicaTir, ано полојко допунски испит ш продмета, 
нојо нису училп или су нх учпли у маљем обиму 
a no иадложиом одоброи.у Мшшотарства грговиио 
и нидустрпје плн Бано^е управе. 

2) У први раз])од мајсто])ско-деловодско школс 
лримају се учоипцп, са пајмаи.о il годииа старостп 
a који су ивучили запат и иологнпли помоЈмшчкп- 
калфоискп испит. 

3) У II])BII разред мушко заиатскс шноле npii- 
мају со и учоппци, који су свршили бар два раз- 
рода ('редп.о »ли грађанске, или 6 разреда основпс 
виголе. 

Нрпватапх ученика у техничким и мутни.м ва- 
патскпм тколама no можо бпти. 

Учоипци, који оу ивгубиди право na родовно 
Школовап.е у (■родп.ој школи, но могу се уписати 
У средње тохиичко и мушке ванатске школо нао 
родоиии ученици. 

S ■>/, 

Иакпадпн уиис у сродњтш техничким n мушким 
ВанатскиМ шнолама одобравају сами дијјоктој)!! до 
20 ооитембра a М1П1иста])ство Јгрговине п нпдустријо 
нли Баиска управа у овојој надлежирсти најдал.о 
До 10 октобра. 

Носле 10 октобра по може CG ни јодан учеиик 
иишеугшсати. 

§ 25 
У впшс разреде једпе школо примају се учо- 

ницн то школе, који су оврпшлв иротходнп раз])ед. 
Ha правна моста могу се приматп ученици и ва дру- 
riix иотоветниЈс школауа зфвддо одоброње за 11])слаз.• 

§ 26 
Нромспа завода у току годхшс учоиицима сред- 

8»ИХ  тохипчких  школа i'o ие допушта. 
У току школско годипо могу iipeliir из јодне 

сРед11,е техничке школе у другу само учоиици до- 

сељоних родитеља пајдаље у року од осам дана no 
одласку из школо коју оу до тада училп. 

Учсиици удал.е1П1 из једпе шноло no казци 
(§ ''JI) могу оо уписати у другу школу иајдал.е за 
осам дана no саопштсп.у правомоћне казнс. 

§ 27 
Ученици, којп су похлђалп срсдљу техинчку 

школу у иностранстау могу бити уписани у отарији 
разрод no надложиом одоб])011.у Министарства тр- 
говипо n индустрије или Бавске управв, ако ирет- 
ходпо положо допупски iicniiT нз иродмета, uojo 
ниоу училп, илп су их учшш у MaibOM обиму, no 
предлогу директора. 

Оцењивање 

§ 28 
I)    У    CBaKOM    ПОЛуГОДПШТу    IB1I    уЧ(ЧП1ЦИ,    иоји 

се оцеп.ују, морају нз паставиог градада сааког 
иродмета  бити  довољпо  n  ('вестЈ)апо   пспитанп; 

2) уепех из појодиних предмота у иолугодпшту 
će оцењује отш одеиама: одлпчап (5), врло добар 
(4), доба])  ('!), довољан (2)  п иодовољан (1). 

Оцепе: одлпчан, врло добар, добар и довол.аи 
оу прелавнв оцвнв, a оцоиа недовољан (1) je оцена, 
која повлачи поиравии UCIIIIT, одпосио ионављаљо 
раареда; 

■i) бпшти годишљи уснех учоника, који имају 
да иолажу поправни исппт утврђује се no полагању 
истог; 

4) владање се оцен.ује оцона\га: ii])UMepno (5), 
врло добар (''i), добар (3) В лоше (2); 

5) оцепе успеха na крају полугодишта и оцоно 
годишљег успоха из поједипих предмета зајодничкн 
утврђују ДЈфоктор, ])азрод11и (.тароишиа п предмотии 
наставдик, који цреддаже оцену успоха; 

6) оцеио владаи.а и општсг успоха продлагкс 
разреднп старешииа п разредио веИо их утврђује; 

7) код јодиаке подело гласова одлучује глас пред- 
метпог паставпика. 

§ 2,> 

Учопик једио ородље техппчке плп мушко за- 
патске школо, који je у дно узастопио школоко 
годппс имао лоше владање губн ii))aiio на даље 
школовање у тој шкоди и можо со упиеати у другу 
коју такву школу no иадлежној дозволи Мипистар- 
ства   трговнио  и   пидустрије   или   Баиске   управс. 

НемарЉИВОГ; иеспремног и иеуродног учоипка. 
КОЈИ na крају првог полугодишта пма половпиу u 
ипшо од половпис иодовољних оцсна иаставпички 
савет Може na продлог разредиог већа удаљпти \\л 
школе с TiiM, да у идућој школској годшш може 
iionoiiiiTir разред. 

IIревиђвњс ученика 

§ 30 
У старнји рааред ироводо се учеиици који из 

ових  предмета  имају   најмање  довољцу   годшш&у 
оцеиу, u omi учопици којп су пз јодиог иродмста 
добили недовољну оцеиу, a иоложилп у августу 
месоцу поправни иепит. 

Ученпци којп имају две подовољпо годпшље 
оцене Moiite паставннчии савот дс>звол11тп полаган.о 
иоиравпог  исдгата. 

noii})aB}ior псппта пс можо битн пз графичкпх 
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радова,  вежбања у  радионицама,  лабораторијама 
и радова na TO^IOIIV. 

IIoii])ainiii испити полажу се на истој школп и 
не могу се понављати. 

Равред сс може попошгш само једанпут. 

§ ;il 
Учоник, h-oMe сс годшиња оцена не може поув- 

дано нзпостп због болости илн других оправданих 
узрока, подвргава се у почетку јуна ])азрод11ом 
испиту пз свпх предмета илп из оиих, пз којих се 
пма да утирдп годшпња оцена. 

AKO je због болести спречен, да у јуну аолаже 
onaj iiciiiiT u то дока?ке благовремецо лскарсним 
уперен.ем про почетка испита, директојр школе од- 
лучује, да со такав ученик иопита у августу но 
с тпм, да у том року но можо полагати iioiijuiHim 
iiciniT. Такав учопик попапља разред, ако npii ио- 
лагаи^у у августу добије ма и једиу недовољну оцену. 

Учспик, који се пријавв за поправни испит у 
августу, na у заказаио време ne дође на испит a 
свој изостаиак ис можо да оправда, сматраће со 
да mije свршио ])аз1)ед. 

Учеппк, који у вромепу полагања испнта ле- 
KapoiitiM увервњем докаже, да mije могао присту- 
miTii испиту због болестп у заказаио врсмо, може 
тај исппт полагати пајкасиије до 30 септембра и то 
no надложној дозволп Мииистарства трговпне и 
индустријс или Банске управв. 

Испити 
§ 32 

Испити могу битн: допунски, равредни, по- 
ii])iiBmi п завршпи. 

Завршпи ncmiTii в})шо се у јуиском року као 
главпом, a у августу као сиоредиом. 

Ученпци, који пз оправданих равлога no дођу 
иа завршпи иопит у рсдовиом року полагаће га у 
авгуоту. Ученици, који у овом року na вавршном 
испиту буду одбијоии nojiaralie га у наредном јун- 
скоМ року. 

Обављап.о свпх испита je редовпа дужност на- 
(тавипка. 

Завршип ncmiTii у средњим гехничким и мушким 
занатским школаМа в])шо сс под надзороМ Мини- 
(■TJ)OBOI' иваслашша. 

§ 33 
Правилник o обављашу свих испита као и o 

награди ивасланику на вавршном испиту одредиће 
Министар  трговине и индустријв. 

Награду у саМоуправним или од привредних 
комора ивдржаваним школама пЛаћаћо бамоуправна 
тела плн (фивредне коморе. 

ђачке   KihUMCuiu'. 

§ 34 
По завршетку полугодишта ученпцима се са- 

ошптава успех у ђачкој ки.пжпцп, коју taopa ИМати 
сваки ученик оредње техничке и мушке ванатске 
школе. 

Облпк и садржину ђачких кл.пжица ii])imuivj(' 
Министар тргониис и индустрије. 

Сведочанства u увервња, 

§ 35 
По   свршетку   школске   године   сиакп   ученик 

(■}»сд1Бе технпчке и мушке  занатске школе добпја 

сведочаш;тво o свом успеху и владаљу у тој школ- 
ској   годпии. 

У оправданим случајевцМа, може се no молби 
у току школскв годппо издати уверење o школо- 
вању o наиомепом у коме сс циљу издаје. 

Сведочанства и увврења потпиоује директор и 
равредни старешина. 

Сведочаиство o завритом пспиту добпвају учв- 
minu средњих техничких школа потто положе за- 
вршни исппт. 

Сведочанство o ваврџшом испиту иотписује ми- 
пистров изасланик као претседннк, директор школе 
LI  сви  члаиови испитне  компсије отсека. 

Уверења се ивдају искљученим ученицима и 
онима, који Mcii>ajy завод. 

Облнк и садржину'Сввдочанства и уверен.а ii})o- 
писује Мипистар трговние н индустрије. 

S 36 
Дупликат годпши.ег сведочанства ивдаје Д1фек- 

тор оам, a душшкат сведочанства o завршпом испиту 
издајо директор no наддвжном одобреи.у Мииистар- 
ства Tj)roBiiiio и инДустрије пли Баиске управе по- 
сле службеног оглашеног иоипттоња оригинала у 
државним Служоеиим новииама или службениМ иовн 
нама надлежне Банске управе. 

S 37 
За дупликат школског уверења, сведочанства 

и ђачке каижице плаћа се, поред државне таксе, 
исти толпки изиос у готовом новцу за школскп фонд. 

Школски  рсд. 

§ 38 
0 дужностима учеиика, п.пховом владан.у у 

шкојш n ваи me, похађан>у школе и школских вож- 
nan.a, учешћа у ђачким удружењима, правдаљу 
изостанка, кажааваљу и осталом раду и реду у 
средњим технички.м п мушким ванатским школама 
ироппсује Министар трговине и индустрије пра- 
вилник. 

S 39 
Учоиика може казпитн наставник, ))аз]1сдт1 

CTapenraHa^ равредно neiio, директор и наставнички 
савет. 

§ 40 
Учеипци со ка<1чЈ1.аиају: опоменом, укором, ва- 

твором, удаљеи.см u искл>учеН1ем ив школе. 
Учеипцп се ne смвју кажљаватп телосппм каз- 

нама. 
§ 4ј 

.ria велике дисципЛиноке школске npectyfte или 
учестале маи>о кривице ученик со можс кавнити 
удаљепЈем пли пскључоњом. 

0 удаљењу из једпе школе na једну школску 
годину с тпм да можо у другој школи аавршита 
школску годпиу, одЈ^учује д1фектор na предлог раз- 
Јјодпог већа. 

0 искључоп.у пз јодпо школо до заврпштка 
школовања с тпм, да ученик може наставитц запо- 
чето школовап.е у другој школи, одлучује настав- 
ппчки савет. Ова казпа постаје пзвршпа кад je одо- 
брп у својој надлежнооти Министарство трговппо 
и индустрије пли Банска управа. 

0 пскључеп.-у пз свих средн»их тохппчких ткола 
плп ив свих средњих стручних школа у ресору 
Министарства трговппо и пндустрпје одлучујс на- 
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ставнички савет ža најмање 2/3 гласова. Ona казпа 
постаје изнршиа' кад je одобри Министар Tjirbmnic 
н индустријв. 

Продужење 111коловап>а у другој .средњој тех- 
ничкој ir.jni мушкој ванатској школи врши со Поз 
обзира Eia ojioj ученика. 

Школски фопд u ђачка удружења 

§ 42 

У свакој средн>ој техничкој и мушкој ванатској 
школи постоји школски фонд, пз чијих he со срет- 
става помагати (iijio.Maimiu учеиицтг, иабаил.ати срет- 
ства, за ђачке вежбе, учила, швиге за ђачке кн>и- 
жнице и друге као и давати потпоре за ђачка путо- 
вања сиромапшим ученицима. 

Правила o школском фонду прописује Мини- 
стар трговине u инлустријв. 

§ 43 

Учсшгцтг средњих техничких и мушких ванат- 
ских школа могу обравовати удружеља у циљу 
интелектуалног, моралног,в встетског и вдравстве- 
иог усавршаваЈва, али шшако на основи племенској 
и верској. 

Рад omix удружвЈва стоји иод сталшш надвором 
школске управе. 

Правила удружеља одобрава Министарство 
трговине и индустрије. 

§ 44 

Осим. оваквих удружења ученици средњих тох- 
ничких и мушких ааиатскпх школа могу бити чла- 
нови и других друштава и удружв№а нвван школе 
no одобрењу Министра трговине и индустрије. 

IV   ДЕО 
НАСТАВНИЦИ  И  ДРУГО ОСОБЉЕ 

Врсте, квалификаиџјс п ду, iicniiciim. 

§ 45 

Наставницп сред1впх техничких и мушких ва- 
натских uiKo.iiii су редовни и хонорарни. 

Родоиии <у иастаииици у сродЈг.им техиичким 
школама: 

Директо]), професор, суплоит (приправник), 
стручни учитељ и занатски учитељ. 

У мушкивд ванатским школама иаеташшци су: 
дтгроктор или управитељ, џрофесбр, суплент-при- 
правник, предметни учнтољ, стручни учитељ, ва- 
натски учитељ ir њихови ариправнихц!. 

За лабораторијскв ])адоие могу со у поједишш 
школама поставити лаборанти, који сб распоређују 
no групама вваничника. 

§ 46 

За хонорарне наставнике са мвсечним хонора- 
ром или хонрраром од часа, могу со no потреби 
iioiTiiHirni лица, која имају стручне квалификације 
Kao и редовни наставници. 

§ 47 

Мшгастар тргопипо и индусгрије стараће ^е да 
У свима сред№им техничким и мушким ванатским 
пшола.ма буде потребан број наставника мо струкама. 

§ 48 
Директором средп.о техничке IUKOVIO могке по- 

стати професор, првенствено инжшБвр или архитокт, 
којп пма најмаи^о осамиајсет годгаха дра^аппе или 
:)и ,4]>ri;aiiiiy иЈјизиато, a од тога бар шест година 
наставничке сдужбв. 

Ди1)екто1)ом мушке запатске школо може по- 
стати професор, прионствепо инжињер irair архи- 
тскт, којп пма иајмаи.о дванајест година држа^не 
шга за државну привнатв.-аод тога бар четири го- 
дине наставничке слуЈкбе. Управитељем ванатске 
школе може постати стручни учитељ који имд нај- 
мал.о тринајест година државне, a од тога најмање 
iioT година наставничке слугкбе. 

Министар трговине и индустрије може, ако 
дијазктор nujo постављен, ojij)e/(iiTii oDojoM одлуком 
једног професора, првоистпсно инжин>ера или ар- 
хитекту, да појјод своје родопие дужности врши 
дужност директора o тим, да му со број обавезних 
часова сма&и за половину. 

§ 49 
За професора могу бити постављепп: 
1. Сунлоитп-пшкшвсрн или архитекте, који су 

навршшга три годиис привнате службе, иолоашлп 
државни тохиичкп u професорски испит ва .'итљо 
професора-инжињера. i 

2. Супленти, који су диплом^алп впшу стручну 
школу у рапгу факултета, наврпшли гри годиие 
наставничке службе и иоложили професорски испит. 

3. Суилоити који су дппломиЈЈалп филозофски 
факултет, имају тјж годинв наставничке службе и 
иологкпли професорски испит. 

4. Инжиаери или архитекте са положеним 
државним тохиичкпм iiciniTOM, којп ступају у иа- 
ставпичку службу ш државних, или самоуправних 
иадлоштава својо струке као и иа приватне јавне 
праксе својо струкв, ивуветно од §§ 12 и 59 Закона 
o чиновницима, с тим да су дужни пре арелава да 
положо професорски испит. 

§ 50 
За супленте могу со постављати лица која оу 

дипломирала на факултетима. 

§ 51 
За стручпс учител.о могу се постављати лпца, 

која су овршпла твхнички факултет без дипломског 
псппта; која оу свршила средњу техничку школу 
са вавршним испитом или коју другу стручну тколу 
истог рапга илп која су свршила втиу заиатоку 
Школу са учито.ч.ским  точајем. 

За предметие учитољо могу со поставити пица, 
која пмају полојкоии испит за учитеље грађанских 
школа, илп имају коју вишу пшолу непотпуног 
факултетског ])аига са вавршшш испитом. 

§ 52 
За запатско учптел.о могу со поставитп лица 

која су свршила мушку ванатску школу са поло- 
жвним вавршним испитом, или изузетно од ij§ 12 и 
59 Закона o чиновницима лица, која су свршила 
стручну продужну (општу ванатску продужну) 
школу, ивучила заиат и прложила мајсторски ис- 
niiT ако имају пајмаљо 3 године праксе, и иоложо 
државни стручии испит за заиатско учитољо. 

§ 53 
За паборанте се могу поставити лицо i a школ- 

скпм квалификацијама, које се траже ва вваиичннка. 
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S 54 
Наставнцци средЈБИХ тохпичкпх и лппптх оа- 

и.тп I,-IIX   школа  имају  овај  број   часова недељно: 
1. дирбктори средњих техничких школ.т у с.лу- 

чају потребе до 5 часоћа; 
2. д1фоктори шш управитеЈви мушких ванат- 

скпх школа до 10 часова; 
.'!. професори ва теоријске пр^дмете 18 часрва 

a :ifi практичан рад у радионицака (атељеима) 24 
часа; професори'којн имају apeko 20 година настав- 
ничке службе, могу no одобрењу МинисгрЈа трговине 
ii инду! трије имати дјза часа маае; 

4. гупЈимггп ва прве дн« гоЈ(инв службе :iii те- 
оријске предмете 14 чаббва, в ва практичан рад 20 
часова, пбсде 2 грЈчине као и професори'; 

5. предметни учитол.п 22 часа; 
(i. стручнн учитељи за т^оријске аредмете 22 

часа, а ;tii ар^ктичан  рад 30 часова; 
7. аамптгки учктвљи 36 часоиа. 
У случају аотребе супленти и арофесори дужни 

су примити највшпе чФгирн часа недељно преко 
ваконског максимума. 

Omi  (■(!  часови  iiclio  хопорисатп. 
()т, тупаи.с испод броја часова утврђешп 

oiiiiM члаиом може бити оамо no одобрењу Млниотра 
трговинеи индус трије. 

§ 55 
Мшшстар трговше и индустрије оскиваће фе- 

рија.ик' точајопс ва усавршавшве цјаставника сред- 
и.их тохипчких ir мушких ваиатских школа. 

S 56 
Дкректори и иасташшци самоуираипих н од 

привреДцих KOliopa цвдржавЈаних оредшџх тех- 
ничких и муипсих заиатскпх школа морају пмати 
псте стручне киалт^икацијс, као п д11])сктори u 
наставници државних школа. 

lladoji диЈ)окто()а и пастаиипка у овпм школама 
бреди, кад га одобри Мшшетар тргопиие u ннду- 
стрије. 

§ 57 
Редовни наставник оредње тохиичке нлп мутке 

занатске школо може no одлуци Мтгаистра трготте 
и индустрије бити додсл>е11 na рад у Мшшстарству 
трговине  и  индустрије  или   код   Банске  управе. 

Време, које je нвставвик npoueo на OJBOM 1>аду 
р'ачуиа се у време пасташшчко службо. 

§ 58 
IhnTaumiK  којп аа Tpii годшш узастопцо Ппти 

лоше оцсп.си, ставиће се у пенвију или отпусиии 
na сдужбе pecbpa Министарства трговхше u инду- 
стријв. 

§ 59 
Забрањено je наста^нику да приватно спрема 

учешгае овОје школе. 
§ 60 

MnnncTajt   rpr-oinino   и   ИНдУсорИЈв   проппсује: 
1. Правилцик п раду и д^наЈбстима дигректора 

II  uai'TammKa; 
2. Праиплиик o оцоп.пиал.у д1фвКТОра n иа- 

(таитгка; 
3. ПравнЈппш o иолагап.у iipoiliocopcKor исппта 

аа инжшверв; 
4. Ираиилппк o полагашу држћвног етручног 

пптта ггредМвттрс, мручиЛх и ванатбких учДОељћ'. 

Школски  секрсшар  u  uoc.ioeoljd. 

I 61 
У среди.им  тохппчкпм школама порвд настав- 

ппчког осоПл.а посФавЈвају се ва eprneiSbe адлппш- 
стративних  n благајничких   послова  шко^оки  се- 
Kj)e'ra]) n дактилограф. 

§ 62 
За школског секретара срвдн>их техничких шко- 

ла може бити постављен свршени ученик пунесред- 
л.о niktMie ca аааришпм пспптом пли стручн^ школе 
у iiani'.v пуио средље пжоло са вавршним испитом'. 

lim тапл.(М1,о и r.]iy/i1'fii4in однос Школсјкђг се- 
прстара регулићхе се no вакону o чиновшпцила. 
On се р&(?ћоређује од l.\ до вакл>Учно VI по.пожајпо 
групе. 

Дактилог^аф-вватинЈш посгаил.а cei пб вакрну 
0   чткптицмма. 

У мушким ванатским мшолама na предлог ди- 
ректора поставља у^својој надлежности Министар- 
охво трговинв n индустрије или Банока управа 
јодпог од наотавника ва пословођу, који има по))ед 
саојс ])едо1П1о дужпостп да иршп дугкпост секре- 
тара школо. ,'5а овакит' послоиођу висину хонорара 
одрвдиће аравилником Министар трговине и пнду- 
отријв у опоравуму с Мшшотром финансија. 

У школама ироко J G одолсп.а може ое одредитл 
n један од наотавника ва вршшве ових послова, 
којп се у том случају ослобођава наставничке дуж- 
ПО( Tir. 

UIKOJICKU   J v Ud ji. 

§ G;! 

Сродшо тохппчко школо морају пматп свога 
хопорарпог школгког локара. 

Ближе одредбо o постављав>у, долок])угу рада 
n nnrniui награде за школске лскаре одр^ује Ми- 
нистар тргошше n индустрије ирапплппком у спо- 
разуму с Миппстром социјадне полнтпко n па})одпог 
вдравља и Министром фвнанспја. 

Плате, п/тиадлгмсиосгТш u други одиоеп 

§ 64 

Cno арииадлежности наотавног особља и оста- 
лих државних службеника одређује се no Закону o 
чиновиицима. 

§ 65 
Наставппп орвД1&в тохпичпо школе mir мушке 

заиатгио школо, којп пређб у другу струку друкаипс 
еЈтужбв; na efe iionona вркТи у пагташтчку службу 
неће пматп већу плату од one, коју би пмао да je 
остао    у    пагташшчкој    служби. 

§ GG 

Ha системативована чиновнлчка местамогу се 
постављати контрактуаЛЈки чиновници-паставнш^п' 
иод условзша иа Закрна o чипоттцпма. 

§ 07 

Директори Средњих техппчштх школа ]>ariiO])e- 
ђују со од IV ^голоич-ајпо групе 1 степена до III 
положајне групе 1  степвна вакључно. 

Дпјкпггорп мупптх занатскћх школа разарста- 
пају cb nao n мрофсгори иочси од V иоложајпо групо 
na liiniit'. 
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§ 08 
У  кштко  остали  службени  односи,   права  и 

Дужности цдставцика средњш!   школа  нису   арвд- 
"iiljt'iin (uuiiM иакопом, вредс IIJIOIIIICII Закона o чи- 
вовишџша. 

V ДК<) 
ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

N' школј ке vcTjimini' гиадају: кабинвти, аГипи.т. 
кл.пжницс. радионице ч лабора^сфије, IHKOJOKU ам- 
булацта и аројметни фонд. 

S 70 
За чуи.чл.с справа, апарата, (шструмената и 

Других учила, као И аа чуиаиа! Iia'ii.-u.v црдожа, 
ИзраЈјених радова и модела гхотребних ва (иппмсдиу 
пастаиу, свака срвдаа техничка ИЛИ мушиа. ааиат- 
ска школа има свој.в кабинвте u вбирке. 

§ 71 
Кн>иж1шце могу бити наставн11чкб и ђачке. 

Ono обухватају струзне и осталв кш>иге и часрписе. 
У иочстку пжолсве године одрвђујв директор 

Шћижничаре ва наставничку a ђачку књижницу и 
ПОСтавља чуиаро абпрко. Onu су дугкни да чупају 
ii рукују повереним пм предметима и да водв у рбду 
№веатаре no правтагаана, које пропише Мпиистар 
TjM'oiiiine и иидустријо. 

§ 72 
Ради извођеља црактичне наставе рвака школа 

имаћв радионице и лабораторијв, 

§ 7:; 
Дпроктор шкоде одређује кпши-цје sa nparfi^n 

школоких радионица u шшоитара. 

s 74 
ШкоЈкка амбуланта састоји ro аа једног оде- 

леи.а у комо школсии локар ujnim м]нчмод ооолслпх 
вдставшша   и   учотиса. 

Школска амиу.чаита мора бити снабдевена иај- 
потроПиијим, сретствима sa прву  помоћ. 

Школскн лска]) јо чуиар амбулаито и Пјјиио со 
o уређењу n снабдевању иоте. 

§ 75 
Задатак јо оромртнрг фонда да продајом иред- 

мета, којо су иарадиш учвници у току школске 
i'ii.miio no школгком n.iaiM омогући да се л.огоиим 
сретствимГа изрршују иабавке ротребши: сировиш; и 
осталрг мато])11Јала ла стручну обуку учоипка у 
радпоиицама. 

За ocHiniaii.o овог фонда noTiipaliO поомходно 
потробни кредит kao обртри вапитал надлежне 
Банске управе и Министарство трговцне п ипду- 
стрије. 

Половина чистог прихода на повећање пррмвт- 
ног фонда a друга полошта на цовећање школсиог 
фонда. 

S 7(5 
МиниСтар трговине и ивдустрије пр саслушаи.у 

сапета аа пррфвсноналну наставу арописујв оравта- 
HIIK,  који lio  јјогу.пкати: 

1. Vpeljeii.o, руковање и упапређоље кабшшта, 
Вбкрки и Kviciiii.imna; 

2. o'mapaiho, yj)oljei[iO и пачии вођења поједи- 
чих радионица, u 

•'!.   yiM'lirii,o  и   рукоиаи.о   iipo.MCTiiiiM   фрндом. 
Цравилиик o ypoljeii.y п руко^ању арометним 

фоидом доносн се у споравуму са Мшшстром фи- 
нансија. 

VI ДЕО 
lllh'O.ICI.'A VIIPABA 

§ 77 
ЏЈколску   упрапу   гачми.амају: 
у средЈвим 'гехппчким школама директор, ста- 

решша отгока, рааредне старешине, р^рредно веће, 
наставппчко веће отсека, наставничкв савет; a у 
мушким ванатским школама директор нли управи- 
тељ, равредне старешире, равредно ввћв и настав- 
нпчкп савет. 

§ 78 ' 
Директор je старвшпна школе. Он управља 

школом no аакоиу, праиплипцп.ма, n иаррдбама Ми- 
шктаротБа тргоппио и ипдустрпјо и ^ђнскв управв. 

§ 711 
Старошина OTIOIJU поди бригу o сврме отсеку. 

У спораау.му са дирек^оројМ школв даје аотребна 
уиутстиа ва iiaiioljon.o теорвјске a пра^стичне на- 

. стаБо у свомо отсрку; ои се брине b извођешу окс- 
курзија, п вапослењу учени^а на феријалиој аракси, 
u подиогп иааештај пагтаииичком оаиоту аа свој 
отсек. 

§ 80 
Дирсктор рдређује у почетку школске годнне 

раародио (таЈимтпи'  аа  сваки  равред. 
Равредни стареигана стара ое o ученицима свога 

равреда и прднрсн ивврцхтај наставничком већу от- 
сека nm равредном ноћу, старешини отсека или 
директору. 

§ 81 
Разредно веће гачил.аиају раврвдни старешина 

л culi иастанпицл јодиог равреда; omi донрсе одлукс 
no свима пптан.пма, која се односе иа равред. 

§ -s2 
llacraraniMia) већб ОТСвка сачли.ааају СВИ ла- 

(тагллци, који предају у отсеку, оно претреса и 
доиоси одлуке no гилма питеићима, која се одиооо 
na   отсок. 

§ -s:! 

Иастаипични санот сачшћавају директор u iiai 
иастапипцп, a no лоч^оол n фколски лецар. 

Седницама наставничког санста пре^седава ди 
ректор пли ако јо on спречев   иајстарпјп  im  раигу 
ррофесор. 

ПасгапЕтчкл савет со састаје no по.треби n 
дрноси рдлуке које се одиосе na целр^упан рад 
школо, a ii])OMa иввештајима стар.еишна пој^дииих 
отсока и школс. 

§ 84 
.Миилстар трговине л индустрије цвдаће ii]ia- 

тглппк o раду n дужностима наставничког савета, 
наставвпчког'већа отсвка, равредног већа, ста^в- 
iiniiio ртсека u разредвог старепшне. 

Оспиис адмппистЈииипвпг ддрвдбе 

§ 85 
Мшшстар Tjiroimuc и вндустрије прописујв цра- 

иилиик u уиутстиа o урсђел.у шкодске архивв, ио- 



68 11 РЕДОВНИ САСТАНАК — 4 ФЕБРУАРА [932. 

(јењу   Kibiira,   вршењу   адмшшстративних  послова, 
o дуншостима и правима секрвтара, посдовође и 
дактилографа. 

s^ 86 
Свака државна средаБа твхничка и мушка ва- 

натска школа мора имати пвчат са државним грбом 
u назначешем  врсте школе. 

§ 87 
Ha крају другог полугодишта директор школе 

дужан je да поднесе годишњи иввештај према над- 
jiovimocTti Министарству трговине u индустрије или 
Банској управи o стан>у и рбду у школи. 

VII ДЕО 
ТЕЧАЈЕВИ 

§ 8,4 
Уз гјк-ди.о тохппчке п мушко Јкшатске шкоЛв 

могу сс отварати течајеви ва усавршавање у nojc- 
диним гранама техничких струка. 

Ове течајеве могу отварати п држати н само- 
управна тела, корпорације и удружења, као и ii]m- 
ватна лица, која имају потребну стручну (•ii])cMy. 

Одобреп.с за отварање ових течајева дајо у 
својој надлежности Министарство трговине и ипду- 
(■т]пгј(!  ii.iii   UuiMKa  уирина. 

Одобрмће шдато јсдпом лпцу нс можо со ]i])c- 
поситп. 11аста1!у у овим течајевима могу водити 
само стручна квалификована лица. Наставнв план 
u арограм одобрава у својој надлежност^ Минц- 
старство трговине и индусђшје или Банска управа. 

ПРЕЛАЗНА НАРЕЂЕЊА 
S 89 

Садаппвв директори мушквх ванатских школа 
са факултетском спремом вадржавају досадаше вва- 
ше. Огтали добијају звање управитеља. 

Садаппви предмвтни учитељи са квалификаци- 
ја.ма које се no овом вакону ва исте ораже, остају 
у служби са истим ввавзвм. 

Садашњи првдметни учитељи са квалификаци^ 
јама за учитеље основних школа или који су свршили 
коју специјалну стручну школу у рангу потпуне 
среди.с школе остају  у  служби са истим ввањем. 

Садапп&и предаетни учитељи са квалифика- 
цијама ва стручне учитеље no овом и ранијим вако- 
нима остају у слу/кГт са лпаи.ом стручног учитеља. 

Садашњи стручни учитељи са квалификацијама 
ва ванатоке учитеље остају у служби са звањем 
аанатског учитоља. 

СадашЈ1.и стручни учитељи у рангу вваничника 
истају у истом рангу са ввав>ем ванатског учитеља. 

Промену BBaiba врпш Мхшистар трговине и im- 
дустрије решеЈћем без променв положајне групе, у 
којој  су  со учител.и  затекли. 

§ по- 
Одрсдбс S 89 важе и ва наставничко особље у 

Државном ваводу ва унапређ"вн>в индустрије u ва- 
натства. 

§ !)! 
Иромс, којо јо изиршшш одлукама привнато ва 

даље вапредовањв днректорима и наставницима при 
превођен>у у одговарајуће групе no закопу o ила- 
тама, сталниад месечним и осталим додацпма и прп- 
иадле/шшстпма, унапређвн>у и пенвијским 11])ш[ад- 

лвжносиша наставника средших стручних школа 
у ресору Министарства трговине и индустрије од 
4 новембра 1929 године (Службене нозине Бр. 261 
CV' од 7 нове^бра 1929 годипо) рачуна им ce у сфек- 
тивном ивносу ва наредну положајну групу в uopii- 
одску потттцу и no Закону o чиновницима од 
31 марта 1931 године, с тим да то има важити и ва 
протекло време до доношења овога Закона. 

§ 92 
Отсеци тсмшчких  средњих   школа,   у   којима 

су ученицв  примљени са шест равреда  шмнавије 
u чији je рок школовања био две године, претварају 
сеу редовне отсокв, no одрвдбамарвогвакона. 

§ 93 
ДосадшБе приватно вшпе, средшо техничке шко- 

ле, геодетске и грађевинске школе и академије a 
ванатске школе укидају со. Министар трговине и 
индустрије lio одредити ])ок и пачин њихове ликви- 
дацијв. 

§ 94 
Све   одредбе   овог -SaKona   o   школском   раду 

примен»иваће се од почетка школске 1932-33 годпие. 

§ 95 
Onaj  Заков  ступа на снагу  кад сс објави у 

Службеним новинама. Од тада престају важи*ги ове 
ваконске одј)од6с, које су протпвне овом Закону. 

Прегпседник Др. Коота Куиануди: !1ма реч г, 
Министар трговппс  u индустрије. 

Иџнистар трговине u индустрије Др. Ллберт 
Крамер: Молпм да оо ouu иродлози упуте иаЈ>очитом 
одбору. 

Претссдник Др. Коста Кумануди: Пошто г. 
Министар тражи, да се ови ваконски предлови 
упуте нарочитом одбору, то lio со, no ^ Г)'! .''акопа 
o пословном реду у Народиој скупштини, na наред- 
иој седници приступити избору нарочитог одбора. 
У исто време ja hy нарбдити да ce ови ваконски 
продлози штамиају u раздоло 10(Ч10ДИ народним uo- 
сланицпма. 

Секрстар Др. Драгољуб Јевремоввћ саопштава да 
г. Миткта]) финансија, na основу чл, 102 Устава 
n овлашћења датог му Укавом ll>. !?. Краља од 2 
фебруара тек. год., подноси Скупштини na решод.с 
11])едлог буџета државних расхода и прихода са 
11])сдлог()М финансијског вакона ва буџетску 19.'{2-33 
год. ваједно са експовеом o предлогу буџета и npo- 
гледом o стаау свих самоуправних прихода и рас- 
хода  К])аљсппис  Југославије ва год.  1930. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Овај пред- 
лог yiiyTnli(! <■(> <!)11иаи('пјском одбору на даљи рад. 
Изполито чути одбоЈЈски иввештај o оставци нарсд- 
imx посланика. 

Секрегиар Др. Драгољуб Јеврсмовиђ саопттава да 
Верифакациони одбор подноси Народној скупштини 
enoj иввештај o доласку г. г. Милутина МошиКа n 
Владиадира Ст. Крстића за народне посланике на 
мосто г. г. Милаиа Симоновића и Косте Тимоти- 
jeiniiia, који су поднели оставке. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Onaj ивве- 
штај ставвће ce иа дисвип ред na наредној седници. 
Пззолптс чути кбвституисање одбора. 



C.TKIInlV.VDCKK  Г,К. IKIIIKK (.li 

Секретар Д|>. Драгољуб Јовремовићпрочита: Be- 
Јпи^икациоии (i;(u(i|i mtnoiiiT.'inu да се иопоио КОНСТИ- 
туисао 'il јануара т. г. и изабрао: ва претседника 
р. др. Лавослава ЈСанжека, ин потпретседника р. 
Петра lliiiumiiifiiiiilia a ва секретара г. Др. Влади- 
Miijm Станишића. 

Фииансијски одбор нзввштава да сс консти- 
туисао 29 јануара 1932 год. и нзабрао ва претседника 
i'. Др. Нинка Перића, ва потпретседника г. Др. 
Сда ка Шећерова u ва гок1)етара r. Д|). Анту Кун- 
тарића; 

Административни одбор иввештава да се кон- 
ституисао 29 јануара 1932 год. и ивабрао ва арет- 
седника г. Василпја Трбића, ва нотпретсвдника г. 
Д|>. Iliiaiia Лончаревића и ва секрвтара г. OMCJKI 
Кајмаковића; 

ОдПо]) за молбе u жалбе иввештава да се кон- 
ституирао 29 јануара т. г. и ивабрао ва првтсвдника 
i'. Јураја ДушжоииКа, :ia иотпјиптсдипка г. Гаиру 
Милошевића и ва секрстара Мплоша II. Драгопи^а 

Претседник Др. Коста Куманудв: Опи ивве- 
ттајп примају ce к внању. Ивволитв чути отсуства 
иародиих посланика. 

Секретар Др. Драгољуб Јевреиовић саошитава: 
Г. Ilcpo rpajiili, народни послаиик, моли ваот(Ју( тво 
од 1 8 фоГ)])уара лПогпоЈКЈстпу ii()]i(i;ninii; i'. VIUIHHO 
Дапи.клт!!, народни посланикЈ моли ва отсуство 
од 3—7 фебруара радн породичних равлога; r. Др. 
Шиме llpma, народни посланик, л1оли ва дпа дана 
отсуства због породичних раплога; r. др. Стјсио 
Киоичовић, народни посланик, молп за 10 дана осу- 
fTna аоог болестп; r. д]). Милопко Марковић; па- 
Јјодпи аосланвк, моли ва четири дана бтсуотва ради 
присуствован>а судској расправи; г. MOTOJUIJO Ци- 
iiviiiomili, пародпи иоглаиик, моли за пот дана от- 
iyi тиа зпог болссти; г. Лидрпја Јован, народни по- 
•viaiiiiK, моли за осам даиа отсустна због Оолостп; 
i'. Драгутин Ковачевић, народни посланик и аот- 
претседник Народне скупштине, моли за четирв 
дапа отоуства због болести. 

Претседник Др. Коста Кумаиудп: Одобрава ли 
На])одиа скупштииатра^.копа от.устиа. Одобрава. 06- 
јављујем да су тражена отсуства v. v. народним 
восланицима одобрена. 

Пзиолито чути једну претставку  i1. Перкорића. 
Секретар Др. Драгољуб Јевремовићпрочита: Г. 

Јово I lopivdiuil.. учитељ аа Сиња, нзвештава, да je на- 
родни lioc.iaiuiK i'. Cenej) Варда jom ir данас начел- 
miK општине Сшв и тражп да ce одрекне једног 
од ona диа аоложаја. 

Претседник Др. ЕСоста Кумануди: Ова прет- 
ставка утхућује ce надлежном одбору. 

Ивволито чути молбе и жалбе. 
СекрегпарЏ$. Драг. Јовреновић прочита: Радојко 

Милојковић, пенвионерЈ моли ва призишБе година 
службе; Ђопадије Михајлони!, молп да му ce опро- 
1 TU кривица учиЈвена no ^ 133 тач. 7 старог чи- 
новничког вакона; Стонаи Антонић из Глушаца молп 
■ул двј( тпо да ce тертаменат његовог оца стави ван 
снаге; Драгутин Ђ. Атић моли na привнаЈве година 
службе; Косара Јовановиб моли да joj ее привна 

iipano na пензију; Влада Субак, из Земуна,моли да 
му ce одреди помоћ за погинулог rima бившег o(|m- 
ЦИра; Вукос Виликос, учптел. у пспзпји. молп да 
сс ca пенвијом преведе на нов чиновнички вакон; 
Тимотије .II. Доорин, бивпш учитељ, моли да му 
ce одредн пенвија или сталпа доЈкпвотна помоћ; 
Радомпр Г. Раддвић, вваничник потто у Краљеву, 
/калп ce na решев>е Министра саобраћаја; Војислав 
С. Радивојевић, зомл.оделац вв Јарвбице и другови; 
моле да ес ослободо илаћаи.а бановинске таксе na 
лозу ва 1931 годину као и у 6y,4ylio; Hitan Kovi.ci, 
na Камника моли ва дејстпо да му сс укинута ии- 
валидска потпора штоно пратп; Милан Драгосав- 
лјовп11, наставник учитељске школе пз Ужица, моли 
ва привнање година службе; Антица Тувдл ив Спли- 
та молп за доживотпу noMoh; Д]>. Норпс Какушкии, 
срескв лекар иа Еенковца, моли за привнаЈве го- 
дина службе; Коста Ивковић, аензионер, иоли ва 
iipnimaii.c година службе; Валвнтина Осолик, жали 
ce због укидања инвалидске потпоре; Драгомир 
Ma'mli, 6int. окопом болппце, жали ce na разврста- 
вање; Калуђерчић Радован, професор Државне тр- 
гоиачке акадсмпје, жали ce na ра8врставав>в; Јоио 
Ma.i.ciuili ii3 Гацкос, жалв ce na псзакопити uo- 
ступак Српске штвдионш;е у Гацком; Лудмила По- 
жвга, удова иа Загреба, Моли ва penieite [веног 
п])едмета код Министарства фппапспја, n Ђорђе 
Јелић, служитељ Нореске управе у Вуковару, молв 
да лу со призна сталност. 

Претседник Др. Костл Кумануди: Све прочи- 
тане мрлбе n жалбе биће упућенв Одбору ва молбе 
и жалбе. Изволите чути pa;tna акта. 

Секретар Др. Драгољуб Јевремовнћ прочита: 
Ирстстаппицп општшш Сревова фочанског пилеиаљ- 
ског подносе своју претставку o тешком положају гра- 
ђапа ciiora краја услсд скономске кјшзо п преваду- 
жености; ратни инвалиди Шумадије са својсгодпшп.е 
скупштппе у Крагујввцу поздрављају прву Југо- 
словенску Народну скупштину; Клуб официра и 
])ат1[пка, ратом осакаћених, подноси своју револу- 
цију o решењу инвалидског питања; бивши поли- 
цијски службеннцн Дравске Гановине подносв своју 
претставку o шједпачсњу својих пенвија са певви- 
јана осталих државних службеника и Одбор^ратом 
оште^сппх у Марибору подпоси своју претставку 
o ппгаи.у  ратпе оштето. 

Прегпседник Др. Коста Кумануди: Са овпм ак" 
тпма поступићв ce no Пословнику. 

Прелавимо, господо, на дневнв ред: Утврђивање 
диевног рода. За нарвдну седницу Вародне скуп- 
iiiTiinc аредлажем као прву тачку: иавеагаај Вери- 
фикационог одбора, који сте малопре чули; u као 
тачку Другу: .пзбор па])очпт()г одбора no п])вдлогу 
Г. Министра трговине н индустрије. Прима ли 11a- 
родна скупштина onaj дпевпп ред?   (Ирпма). 

Пошто je данашњв дневни ред завршен, при- 
iTaiii.-o.M Иародпе скупштине, ja ii.v овај саотанак 
вакључити n нарсдпи заказати ва сутра у 1(! часова 
upe ПОДНО.  (lljniMa ce). 

Седница je закључева у  10.50 часова. 




