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436. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот Президи-
јумот на Народната скупштина ФНРЈ го поогласуе 
Законот за државните службеници, кој што го до-
неле Сојузното векје и Векјето иа народите на На-
родната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Во цел за да се државните службеници 
изградат како прави народни службеници и 
како соработуачи на претставничките и на нив 
одговорните државни органи со својата спрема 
и работа да участвуат на заедничкиот дел на 
изградбата на народната држава ат на подиг-
нуење народната благосостојба; 

к а ј државните службеници да се развие 
дух на самоинициатива и- творчество, на дисци-
плина и лична одговорност; 

да се овозможи што поправилен избор на 
кадровите и достојно да се награди уделот на 
службениците во изградбата на државата; 

во духот на начелота на уставниот строј 
државниот апарат уште повекје да се зацвр-
сне и усоврши еа нова основица, ослободен од 
оставите на бирократизмот, како и 

да с* осигура единството на применуе-
њето на новите демократски начела во службе-
ничките однос« во целата држава 

НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ 
г о д о н е с у е 

З А К О Н О Т ^ Д Р Ш ! ^ ^ 
Нтџтшттт&т т 

Член 1 
Државните службеници се административни и 

стручни соработуачи на претставничките органи на 
државната власт и на нив одговорните органи, кои 
што на овие органи им служат и поможуат извр-
шуејкјс? ги поверените им задаци. 

Член 2 
Државните службеници ја вршат службата како 

свое редовно звање. 
Државните службеници се во прв ред службе-

ници на оној орган к а ј кого непосредно работат и 
кому првенствено му одговараат. 

Член 3 
Службеничките односи метју државните службе-

ници1 и државните органи се осниваат на правата и 
должностите одредени во законите и другите на 
векон основани прописи, 

Член 4 
На секој државјанин на Федеративната Народна 

Република Југославија пођеднако му се достапни, 
под законските услови, акте службенички звања 
(места) во државната служба. 

Член 5 
Влегуење во државна служба е доброволно. 
Примањето во државна служба и напредуењето 

в10 неа зависи од личната вредност и способност на 
службеникот и другите законски услове?. 

Член 6 
Платите и другите погодности им се даваат на 

службениците според природата на службата и 
значењето на работата, според постигнатиот обем 
и квалитетот на работата, како и според обемот на 
одговорноста за работата. 

Член 7 
За секој службеник работата во државна служба 

не е само должност туку и чест. 
Во време на службата службениците се должни 

да се придржуат на Уставот и законите, совесно да 
ги вршат поверените им должности и во својата 
работа да го употребат сето свое знаење, да пока-
жуат и развиваат полна л^чна активност и иницп-
атива, пазејкји на дисциплина на работата и пра-
вилата на службата. 

Покрај исполнуењата на задаците и остварува-
њата на интересите на службата во која работат, 
службениците секогаш ке имаат во вид и ке се гри-
жат и за општите интереси на државата, чува јќи 
го особено уставниот демократски поредок. 

Државните службеници сносат за својата работа 
полна лична одговорност 

Член 8 
Во односите со грабаните, службениците мораат 

да бидат предусретливи ег усрдни, имајкји секогаш 
во вид оти државна служба во која работат е 
служба на народот. 

Службениците мораат да се држат подеднако 
спрема сите грагјани, гшможуејкји им со потребни 
совети. 

Член 9 
Во цел на заедничко создавање и заедничка со-

работуачка со државните органи во подигнуење 
свеста на службеничките за нивните задаци и за 
нивната улога во државната служба, во подигнуење 
работната дисциплина, во поарнуење работните и 
животните услови на службениците, како и во от-
странуење бирократизмот — службениците имаат 
праве, е? т'дру>г ' - г"> синдикати "ч участвуат 
во оставањето и работата на друштвените органи-
зации. 

Член 10 
Прописите на овој закон ке се применуат на 

сите оние лада кои се навогјаат на работа но и*-
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родните скупштини и нивните президиум**, во мини-
стерствата и другите органи на владите, главните 
извршни одбори, народните одбори и нивните ор-
гани, јавните обвинителства, судовите, државните 
установи, како и раководството и административно-
стручниот апарат на државните претпријатија. 

П Р В Д Е Л 

Заеднички одредби за сите државни 
службеници 

1) Општи одредби 
Член 11 

Според природата на службата и стручната 
спрема службениците припаѓаат на разни струки, 
а во рамка на сек^Ја струка постоат звања според 
различноста на работата. 

Посебни прописи за поедини струки одредуат 
кои звања ке постоат во секоја струка. 

Член 12 
Распоредот на звањата во врсти за секоја орга-

низациона единица (надлештво, установа к"ли прет-
пријатие) се извршуе со систематизација на местата 
за таа единица. 

Пре-; систематизацијата на местата во поедини 
организациони единици звањата ке се распоредуат 
според природата, значењето и важноста на функ-
циите во државната служба, како и според обемот 
на одговорноста, во следните врсте:: 

1) раководни службеници; 
2) самостојни административни службеници и 

самостојна стручни службеници; 
3) административни службеници и стручни 

службеници; 
4) помошни службеници и извршни службеници. 
Поединечни распоредуења на службениците во 

овие врсти ке се врши според стручната способност 
и вредност 

Член 13 
Височината на платата за поедини звања во се-

која струка се одреду« според значењето и приро-
дата на работата но тоа звање За одредени звања 
може да се установи најмал и најголем износ на 
платата. 

За службениците од првата и втората врста 
можат да се установуат и функционелни додаци 
спрема значењето на поедини организациони еди-
ници 

За службеници кои што особено ке се истакнат 
во работат.^ може покрај платата да се установи и 
лични додаток. 

Во стоуките дека е тоа возможно ке се утврди 
платата по непосредниот ефект на работата спрема 
работната норма пропишана за секое звање и врста. 

Член 14 
Бројот на службеничките места и звања га во 

поедини организациони единици или во поедлнг/Г 
типо^г на овие единици, одредуењето на звањата 
во 'ТЧВ и нивниот распоред во поедини БОСТИ, како 
и височината на платите за орг?е звања и функци-
оналниот додаток го утврду? Владата ФНРЈ односно 
владите на наполните оепублики преку својот осо-
бен орган за систематизација на државната служба. 

За систематизацијата на местата и звањата на 
службениците на на родните скупштини и нивните 
президиум^, како и на Јавното обвинителство важат 
посебни прописи. 

Член 15 
Службеник може да биде член »а претстав-

ничкиот орган на. држа)вната власт и за својата 
работа во него да прима накнада. 

Службениците на извршните одбори избрани за 
членови на овие одбори како и службениците на-

им еву ени за членови на владата не можат истовре* 
мено да ги вршат своите службенички должности. 
По престанокот на такви- функција одново се ерак« 
јаат во служба. За време вршењето на таква функ-
ција обвезно се продолжуе нивното социално аси-: 
гуруење. 

Службеник може да барде член на комитет или 
н^ комисија при владите и за својата работа во 
нив да прима награда. 

Член 16 
Службеник не може истовремено да има две 

постојани служби1. 
Службениците-особени стручњаци, кои што се 

векје постојано на работа во каква државна служба, 
можат да се земаат на работа како хонорарни 
службеници з; извршуење одредени работи на 
основа решењето на старешината надлежен за но-
ставуење, кој истовремено ја одр е* ду е и височината 
на хонорарот спрема природата на работата. За 
вакво примање потребно е претходно одобруење на 
надлежниот старешина ка ј кого службеникот е 
поставен. 

Под исти услови можат да се примаат како хо-
норарни службеници и странски државјани, како и 
лица на работа во кооперативни ш и приватна 
служба. 

Во поглед на должностите и одговорностите на 
х о н о р а р и т е службеници ке се применуат сходно 
прописите на овој закон за должностите и одговор-
ностите на државните •службеним1. 

Со прописи за поедини струки ке се донесат 
поблиски одредби за хонорарните службеници. 

На службениците, кои што вршат посебни ра-
боти вон нивната редовна служба (работа во коми-
сиите, изработуење на особен«? реферати и елаборати 
и ел.), може да им се одреди особена награда за 
ваква работа. Височината на наградата ја одпедуе 
надлежниот старешина односно органот надлежен 
за поставуење службеници според природата <н зна-
чењето на самата работа 

Член 17 
3р поставуењето, унапредуењето и престанокот 

на службеничкиот однос им се издава На службени-
ците декрет. 

Член 18 
Поодив решењето за службеничките односи 

службеникот може да се жали еднаш, и тоа непо-
средно до повисокиот орг?« односно на старешината. 
Ако решењето го донел член на владата, претседа-
тел на ко-митетот односно комисијата на владата 
ил« генералниот секретар на владата, службеникот 
може да се жали на владата. Жалбата се изјавуе 
во срок од 15 дена од денот на приемот на реше-' 
њето и се предава нд органот односно на стареши-
ната ко ј што го донел првостепеното решење. 

Ако со второстепеното решење е повредено 
какво негово на закон основано право, службеникот 
може против тоа решење да подигне тужба во срок 
од месец дена од денот на приемот на решението 
ка ј надлежниот окружен суд како работен суд. 
Одлуката на овој суд е конечна. 

Член 19 
За да се има евиденција за службеничките од-

носи во државната служба, за секој службеник се' 
води посебен службенички лист, 

Службеничкиот лист се пополнуе на основа ори-
гинални илг? веродостојни документи. 

Исто така, во цел на утврдуење својствата на 
државниот службен««, за секој службеник ке се 
установи службеничка книшка. 

Поблиски одредби зе службеничкиот лист и 
службеничката книшка ке се донесат со посебни: 
прописи. 

Член 20 
Во цел на правилно распоредуење на стручните 

кадрови, Претседателот иа Владата ФНРЈ, во согла-
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сност со претседателот на владата на народната 
република, може службениците кај органите на др-
жавната управа во народната република да гс-г пре-
м е с т е на места кај сојузните органи на државната 
управа и обратно. 

Заради сестрано запознавање со работите на 
•својата струка и стручното усовршуење на службе-
ниците, Претседателот на Владата ФНРЈ, во согла-
сност со претседателот на владата на народната 
република може службениците на сојузната државна 
управа да ге? упатуе привремено на работата кај 
органите на државната управа во народната репу-
блику 

Исто така претседателите на владите на народ' 
пите републики можат по меѓусебна согласност да 
ги преместуат односно привремено упатуат на ра-
бота службениците од една народна република во 
Друга. 

Член 21 
Закон на народната република одреду« услови 

За преместуење односно упатуење на работа службе-
никот на државните органи на подрачјето на народ-
ната република. 

2) Заснивање на службенички^ однос " 
Член 22 

За државен службеник може да биде поставено 
само она лице кое што е државјанин на ФНРЈ и 
кое ги иеполнуе сите други услови за прием во 
служба. 

Поставуењето на службениците го вршат одго-
ворните раководители на поедини надлештва, уста-
нови и претпоијатија односно извршните одбори на 
народните одбори. 

Условите за прием во служба се одредуат со 
закон. 

Член 23 
Службенички от однос се заснива со денот на 

•стапуењето на должност извршено на игнова на над-
лежното донесено решење за поставуење. 

3) Должности и права на службениците 
Член 24 

По стапуењето на должност, службеникот е дол-
жен да положи и потпише пред својот старешина 
клетва, која гласи: 

„Јас (фамилиарно и родено име) се колнам со 
честа на својот народ и со мојата чест оги верно 
ке му служам на народот, оти ке се п р и д р ж а м на 
Уставот и законите, оти ке го чувам и бранам 
уставниот демократски поредок на Федеративна'^ 
Народна Република Југославија (и на народната 
република) и оти својата должност ке ја вршам 
совесно". 

Член 25 
Службеникот е должен точно и грижливо да ги 

извргну е наредбите на своите старешини, 
Ако службеникот смета оти издадената наредба 

очевидно е незаконита или да ги в пег ја државни ге 
интереси, ке му ги стави своите забелешки на ста-
решината. После вака ставена забелешка, може на-
редбата да ја задржи од извршуење. Повторената 
•писмена наредба мора Да ја изврши, Службеникот 
II после повторната писмена наредба е должен да 
задржи од извршуење наредбата, ако со неа тешко 
се повредуат државните интереси или ако нејзиното 
извршуеље би претставке то кривично дело, за кое 
што ке го извести непосредниот повисок старешина 
од оној ко ј што ја издал наредбата, 

Ако службеникот не стави забелешки н^ очи-
гледно незаконита наредба, па ја изврши, ке одго-
вара заедно со старешината кој што ја издал на-
редбата, 

Член 26 
Службеникот е должен да ја чува службената 

'тајма, без оглед да ли е во активна служба -или не. 
Под службена тајна се разбира се она што 

службеникот во службата сознал а што, кога би се 

канело, би можело да оди »а штета на интересите 
на службата или на штета на оправданите Интерес« 
на гр а-г јани те. 

Во исклучителни случаи', органот односно ста-
решината кој службеникот го поставел може да го 
ослободи од должноста на чување службената тајна. 

Член 27 
Службеникот мора во службата како л во при-

ватниот живот да избегнуе од сето она што би мо-
жело да ја слаби довербата во државната служба 
или што би одело на штета на честа и угледот на 
државниот службеник. 

Член 28 
На службеникот му е забрането да прима од-

л а ж е њ а , награди или подароци од странски држави 
без одобруење на Претседателот на В тад а ага ФНРЈ. 

Член 29 
Службеникот има право на плата и други по-

годности во државната служба одредени со закон 
и со други на закон основани прописи. 

Член 30 
За службениците кои што особено се истакнале 

во работата и1 стекнале заслуги за службата, можат 
да се установуат лични додаци за изванредна ра-
бота, посебни похвали, ударнички награди, пода-
роци од вредност, специални одликуења и почесни 
звања. Ова им се дава на службениците за лични 
успеси и заслуги, како и за суделуење во успесите 
и заслугите -на нивната група или установа. 

Поблиски одредби за ова се донесу ат во про-
писи за поедини струки во согласност со министе-
рот на финансиите. 

Со прописи за поедини струки можат да се 
предвидат посебни премии за уштеда на материи, 
гориво и на тоа слсѓчно. 

Член 31 
Службеникот има право на платен неделни и 

годишен одмор, 
Поблиски одредби за годишниот одбор се доне-

суат во прописи за поедини струки. 

Член 32 

Жена државен службеник има заради порогјај 
право на платено отсаство од 12 недели, од тоа 
шест недели пред порогјајот и шест недели после 
порогја«јот. 

После порогјајот, мајката која што дои не смее 
да биде запослена извон редовното работно време 
ни во нокјна работа за време од година дена. 

Член 33 
Службениците имаат право на државно социј-

ално осигуруење за случај на изнеможеност, старост 
и смрт (пензионо осигуруење), како и за случај на 
болест, трудно«ја, порогјај и несреќна во работата. 

Член 34 

За побаруењата спрема државен службеник 
може да се стави забрана на една третина, а за 
алименатаиим на една половина од чистите припад-
лежности на службеникот. Додатокот на деца не 
подлежу е на никаква обустава или забрана. 

ЈГСЈу.упттта г.пурѓјрмиптј С̂ . ОСЛОбОДуа^ ОД ПЛаК-
ма гите тлјсгц ^ п о п и с и и акти ВО . 

Ѕрска со службеничкиот однос. 
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Член 35 
По смртта на службеникот му се исплатуе на 

лицето кое што го извршило закопуењето погреб-
нина според посебни пропи сет. 

4) Кретање во службата 
Член 36 

Лица кос* што прв пат стаиуат во државна слу-
жба, а немаат стручна пракса, се примаат во слу-
жба како кандидати, 

Кандидатската служба трае од една до три го-
дини спрема прописите за секоЈа струка. 

Кандидатската служба не поете« зл помошните 
службеници и за извршна,* службеници. 

Член 37 
Напредуењет-о во државната служба може да 

биде со добивање повисоко зватг.е или' со позготе-
муење на платата во истото звање. 

Службениците кои што по природата н а својата 
работа не можат да добиат повисоко доби-
ваат после истекот на одредено време вс тоа звање 
по прописите за секоја струка повишица на платата. 

Службеник кој што е дисциплински осу тон ца 
казна од чл 67 точ 1 и 3 на <^вој закон или отстра-
нет од должноста, не може да се унапредуе одно-
сно да добива повишица на плата за време додека 
трајат овие смекјавања. 

5) Одговорност на службениците 
Член 38 

За својата службена работа службеникот одго-
вара дисциплински, кривини} и материално. 

Член 39 
Кривичната одговорност не го исклучуе дисци-

плинското казнуење за исто дело кое што било пред-
мет на кривично постапував без оглед на тол да ли 
е службеникот ослободен од кривичната у г о в о р -
ност или не. 

Судовите и сите други државни опрани должи«! 
се по отворањето на кривичната постапка или за 
изречената кривична казна да го известат непосред-
ниот старешина на службеникот. 

Член 40 
Службеник кој што при вршењето на својата 

службена должност ке ПРИЧИНИ штета на г р а ѓ а -
ните со незаконито неправилно вршење на слу-
жбата одговара за оваа штета лично. 

За накнада на штетата државата гарантира 
само тогаш ако е обватена со тужбата за накнада 
на штетата.^ 

Наплатата по пресудата може аа се бара од 
државата елмо во случај кога не може да се наплати 
од службеникот и тоа ке се констатира со одлуката 
на надлежниот судски извршни орган. За платената 
штета државата има право на регрес оа службе-
никот. 

За расправуење на штетата е надлежен ок-
ружниот суд на местото каде што е штетата на-
правена. Тужбата мора да биде поднесена во срок 
од 9 месени од денот кога оштетениот за ш т е т н а 
дознал, а најдалеку во срок од една година од 
денот кога е штетата направена. 

Во исклучително опоавданиг случаи државата 
може да ппевземе на себе обвеза да ја надокна ти 
штетата к о ^ што јр направил службеникот на гра. 
гјаните. Решеното за ова го донссуе старешината 
надлежен за поставуење на службеникот во согла-
с и т е со министерот на финансиите. 

Член 41 
Службеникот лични и е одговорен и на државата 

за штетата која што ке ја направи со својата ».^за-
конита и неправилна постапка при вршењето дол-
жноста. 

6) Престанок на службеничкиот однос 
Член 42 

Службенички^ однос метју службен ицкте Ч 
држав?та престануе: 

1) со отказ: 
2) по силата на закон; 
3) по пресуда на редовен или дисциплински суд. 
За службеници именуени врз основа на избор 

во поглед на престанокот н/ј службата важат по« 
себи и прописи. 

Член 43 
Службеникот и државата можат да го прекинат 

одредениот службенички однос со претходен отказ. 
Срокот на отказот не може да биде покус од 

месец дена нгтч по .отг од шест месеци, а се одре-; 
дуе со прописи на секоја струка спрема врстата, 
звањето и годините еп службата. 

Член 44 
Службеникот ла кој што ку е службата откажана! 

има право на отпремнина ако во државната служба 
бил најмалку тр̂ и години О п р е м е н а т а изнесуе до 
шест години служба еднострука плата, после шест 
до 10 години двострука, а после десет години 
четворострука месечна плата која што службеникот 
ја примал во посл ед шкот месец на службата. 

Оваа отпремнина не му припаѓаа па службе-
никот ако при отказот ги исполнуе условите за 
пензија, или по отказот непосредно ке добие или 
во срок од 4 месеци некаква друга државна слу-
жба, во кој случај се одбива целиот или сразмер* 
ниот дел на отпремнини ат а. 

Член 45 
По силата на закон престшуе службата на Др-

жавен службеник во случаи изрично предвидени во 
закон. * 

В Т О Р Д Е Л 

Одредби за сојузните службеници 
1) Општи одредби 

Член 46 
Систематизацијата во смисла на одредбите од 

овој закон ја врши Владата ФНРЈ преку Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт. 
Во таа цел Комитетот: 

— утврдуе општч називи иа сите звања во орга-
низационите единици на сојузната државна управа;' 

— утврдуе типска и поединачна систематизаци-
ја »а О/Гте о р г а н и з а т о р и единици на сојузната до* 
жавтта управа и лава основни начели за системати* 
з а м ј а т а на о р г а н ч е за систематизација при в ла* 
дите на народните републики; 

— на основа на утвпцената систематизација, го 
одредуе бројот иа службеничките места во поеди-
ни организациони единици, ко«/? звања во нив по-
стоат и нивниот р а с п н а т во поедини виете*; 

— предложуе на Владата прописи за пр-инад-
леж'но-стит° т сојузните државни слтг-т"б°ницс-г: 

— пр-ов е руе извознуење на прописите за систем 
матични Ја и за прина ллежностате. 

Не можат се вршат никаква погтавуењл н«а1 
звања и места ко.и што не се предвид е™ во систе-
матизацијата т о б о е н а т а организациона единица, 
утврдена од страва на Комитетот За законодавство 
и изградба на народната власт. 

Члан 47 
Сите решења за службеничките односи (за за-* 

снивањето, кретањето и престанокот), за службени«« 
ците на сојузната државна, управа, доколку со по« 
себи« прописи »е е инаку одредено, га донесу ат: 
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1) за раководните службеници (став 2 точ. 1 чл. 
12) надлежниот член на Владата, претседателот на 
комитетот односно комисијата и генералниот секре-
тар на Владата ФНРЈ, во согласност со Претседа-
телот на Владата ФНРЈ; 

2) за другите службеници надлежниот член на 
Владата, претседателот на комитетот односно коми-
сијата и генералниот секретар на Владата ФНРЈ. 

Членовите на Владата ФНРЈ и претседателот на 
комитетот односно комисијата на Владата ФНРЈ мо-
жат да ги овластат сноп ге помошници, потпретсе-
датели, секретари и старешини на главниве управи 
и на управите, како и старешините па озне непо-
средно подредени организациони единици да доне-
су ат решење за службеничките односи за сите соју-
зни службеници, освен за раководните службеници. 

За сојузните службеници кои што се навогјаат 
на работа кај органите на правосудието, а кои што 
не се избрани, решената за службеничките односи 
ги донесуе Министерот на правосудне^ ФНРЈ, а во 
поглед на донесуењето на вакви решења за службе-
ниците на Јавното обвинителство важат посебни 
прописи. 

Член 48 
За службениците на векјата на Наре ;ната скуп-

штина ФНРЈ решената за службеничките ода оси ги 
донесу е претседателот на односното векје, а за слу-
жбениците на Препадну мот на Народната скупштина 
ФНРЈ неговиот секретар. 

Член 49 
Кај сите старешини кои што се надлежни за до-

несуење решења за службеничките односи органот 
на персоналот а служба ке ги води сите персонални 
работи, предвидени со овој закон. 

За да би се водила правилна персонална поли-
тика, прегледна евиденција на службениците и ово-
зможила нивната правилна расподела , Персонално™ 
одделеле на Претеедатеството на Владата ФНРЈ ке 
води општа картотека за сите раководни службеници 
и • самостојни административни службеници и само-
стојни стручни службеници, а поедини министерства, 
Сојузната планска и Сојузната контролна комисија, 
моментите и комисиите на Владата ФНРЈ засебна 
картотека за своите службеници, како и за раковод-
ните и самостојните административни службеници и 
самостојните стручни службеници на соодветната 
гранка на управата од сите народни републики. 

Поблиски одредби за водењето на картотеката 
ке ли пропише Претседателот на Владата ФНРЈ. 

2) Заснивање на службеничкиот однос 
Член 50 

За службеник може да биде поставено само она 
лице кое што ги ис полну е следните услови: 

1) да е државјанин на ФНРЈ; 
2) да навршило 18 години на животот; 
3) да не е преку 50 години на животот, а фи-

зички способни лгца со исклучително стручна спрема 
да"не преминале 60 години, 

4) да е душевно здраво и телесно способно за 
вршење служба; 

5) да има избирачко право; 
6) да не му е со судска пресуда земело правото 

Ја завземање државна или макар која јавна служба, 
подржа ова смекјавање тпае по пресудата: 

7) да пораната служба не му престанала со ди-
сциплинско отпуштана од службата за секогаш (чл. 
57 точ. 5) или додекл трајат смекјавањата од чл. 67 
гоч. 4 на овој закон; и 

8) да ги исполнуе сите др упи услови пропишани 
за струката во која што вл егу е. 

Службеникот, на ко ј што службата му престаната 
10 чл. 8 8 точ. 3 на ОВОЈ заке«, може повторно да се 
грим« во служба најрано година дена по преста-
нокот на. пораната служба. 

Исклучително може од важни разлози да се 
1рим1и во служба и лице кое што преминало 50 од-

носно 60 години старост. За ова примање потребно е 
нарочно одобруење на Претседателот на Владата 
ФНРЈ. 

Во случај на особена потреба можат да се при-
мат во државна служба за службеници и лица кои 
што не се државјани на ФНРЈ по претходно одо-
бруење на Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Член 51 
Лице кое што пор ану било во државна служба 

мора при повторниот прием во служба да ги испол-
нуе сите услови од чл. 50 на овој закон освен услод 
вите во поглед на годините на староста. 

Член 52 
Лице кое што е поставен за државен службеник 

должно е да се јави на должност во срок од 10 дена 
од денот на ссопгитуењето на решението за поставу-
ење, доколку непосредниот старешина овој срок не 
му го продолжи од оправдани разлози. Во про-
тивно, ке се смета како да не било поставено, 

Приемот во служба се врши по извршениот кон-
курс или без конкурс спрема прописите кои што ва-
жат за секоја поедина струка. 

Со конкурсот може да биде врзано полагање 
испит. 

3) Должности и права на службениците 
Член 53 

Работното време на службениците по правило е 
осдом саати дневно а се регулира со посебни прописи 
во секоја струка. 

Службеникот е должен да биде на должноста за 
сето време кое што е за тоа одредено. 

Кога интересите на службата бараат, непосред-
ниот старешина може да нареди да службениците 
работат и изван редовното работно време, како и 
да им додели други работи кои што не спагјаат во 
опсег На нивната редовна работа. 

Член 54 
Покрај платата, службениците имаат додаток на 

деца. Височината и условите за уживање на овој 
додаток се утврдуат со уредба на Владата ФНРЈ по 
предлог на Министерот на финансиите и Министерот 
на трудот. 

Член 55 
Редовните прииадлежности на службениците се 

исплату ат унапред во месечни износи Исклучително 
од тоа можат за поедини звања платата и додатокот 
да се одредуат во дневни износи и да се исплатуат 
неделно. 

Со прописи за работни норми се одредуе начи-
нот на исплатуењето принадлежностите за службе-
ниците кои што работат по овие норми. 

Член 56 
Платата тече од денот на стапуење на должност, 

а позголемуењето на платата од првиот ден на на-
редниот месец по донгсуењето решењето за унапре-
дуење. 

Член 57 
За службени патуења вон местото на службовање 

на службениците им пгипагја накнада на тоошковите, 
а за премештан во друго место на службовање на-
кнада на селидбени трошкови. 

Поблиски простен за п а т е т е и селидбените тро-
шкови ги донесуе Владата ФНРЈ со уредба, по пред-
лог на Министерот на ^ ћ и н ^ ^ и т е . 

Ч 1 г И 
Службеникот мора во не делата да има еден ден 

одмор, и тоа по правило во недела. 
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На службеникот му пр ип ат ја платен годишни од-
мор, кои што неможе да биде покус од 15 дена ни 
подолг од 30 дена. Должината иа одморот во тие 
граници се одредуе со прописите на секоја струка, 
а времето кога тоа има да се искористи го одре ду е 
непосредниот старешина , вардејќи да правилниот 
и нормалниот ток на службата не биде доведен во 
прашање поради отсатноста на службеникот. 

Член 59 

Во оправдани случаи може непосредниот старе-
шина да му одобри на службеникот платено отса-
ство по приватна работа. 

Отсаството од вкупни 7 дена во една календарска 
година не се смета во годишен одмор. 

Отсаство преку седум 'дена одобруе орган од-
носно старешина надлежен за поставуење службе-
ници, доколку тоа право не го пренел на старешината 
на подрачните надлештва, установи и претпријатија. 
На службеникот во тој случај може да му се одобри 
платено отсуство само ако е тоа во интерес на слу-
жбата. 

Член 60 
Службеник кој што со болест е спречен да дојде 

на должност ке го извести за тоа во срок од 24 саати 
својот непосреден старешина. Недовогјањето на дол-
жност заради болест подолго од три дена мора да 
биде оправдано со лекарско уверење на лекарот на 
надлежната установа на социалното осигуруење. 

Отсаство заради лечење и опоравок му одобруе 
на службеникот надлежниот старешина на основа 
писмено мислење на лекарот од надлежната установа 
на социалното осигуруење, 

4) Кретање во службата 
Член 61 

За време на кандидатската служба кандидатот 
прима плата на кандидат. За тоа време оказот се вр-
ши, од обете страни, само првиот во месецот со срок 
од месец дена без право на отпремнина 

Во се друго за кандидатите важат одредбите на 
овој закон. 

Член 62 
Во текот на кандидатската служба кандидатот 

е должен да положи стручен испит по прописите на 
својата струка. Заради полагање испитот, на ка.ндл-
датот може органот односно старешината надлежен 
за неговото поставуење да му ја продолжи кандидат-
ската служба на јповеќе за половина година. По по-
ложениот испит, кандидатот се распоредуе во етру-: 
ка спрема неговата стручна спрема и способност. 

Ако кандидатот не го положи испитот службата! 
му се откажуе или може да се распореди во друга 
некоја служба спрема неговата стручна спрема и спо-
собност. 

Програмата за испити, како и условите и начинот 
за полагање на испитите се одр ешу ат со прописи за 
поедини струки. 

Член 63 
При прејдуењето од една струка во Друга пси 

требно е да службеникот во новата струка проведе' 
најмалку 3 месеци и на крај на овој срок да положи 
стручен испит од струката во која што прејдуе, до-
колку е предвиден таков испит. 

Одргдбата на предниот став не важи за раковод-
ните службеници, како ни за службениците кои што 
заради особени способности и потреби на службата 
прејдуат во друга струка. 

Поблиски одредби за прејдуењето во друга стру-
ка ке се донесат во прописи за поедини струки, 

Член 64 
Службеник може да биде преместен односно по-

ставен на друга должност по службена потреба или 
по молба. 

Во случај на премештај односно п о с т а в е ш е по 
претходниот став, службеникот мора да се разреши од 
должноста најдалеку во срок од 15 дена. На нова 
должност мора да се јави во срок од 24 саати по 
разрешуењето ако е премештајот односно поставу-' 
ењето во истото место, а најдоцна во срок од 3 дена 
по разрешуењето сид 'должноста ако е тземештзјот 
односно поставуењето во некое друго двесто, не сме-
т а ј ќ и го во овој срок времето потребно за патуење. 

5) Одговорност н а службениците 

Член 65 
Службениците одговараат дисциплински з>а дисци-

плински неуредности и дисциплински престапи. 
Како .дисциплински неуредност €е сметаат по-

лесни повреди на службената должност или угледот 
на службата. 

Како дисциплински престапи се сметаат особено 
следните потешки повреди на службената должност 
без оглед да ли заради својата тежина ке повлечат 
кривична одговорност пред суд: 

1) злоупотреба на службената положба или пре-
чекоруење на службеното овластуење; 

2) лабаво, немарно или неуредно вршење на слу-
жбената должност, кое што го проузрокуе оте пцу-
ењето или застојот во работата, како и секое друго' 
пропуштање во службата; 

3) превземање и вршење работи кои што очигле-
дно го подриваат во очите на гр ат јамите авторите-
тот и достојанетвото на народната вла/ст; 

4) проузрокуење имотна штета на државата со 
немарност или несавесност со вршење на службена 
должност; 

5) секоја работа односно пропуштање на работата 
во цел да се см ек јава или оневозможуе правилното и 
брзото функционисање на државната служба; 

6) повреда на счужбената тајна; лакомисленост 
во чувањето на поверливите списи и подаци; 

7) потешки повреди на службената дисциплина 
во однос на службениците спрема старешината; 

8) потешки повреди на прописите од чл. 8 на 
овој закон; 

9) непрев,земаЉ€ ели недостаточно превземање 
мерки за осигуруење- и безбедност на доверените 
ствари и лица; 

10) барање или примање рушвет или привакјање 
в е е њ е т о на рушвет; 

11) извршуење утаја или кражба на државен или 
доверен имот при вршењето на службената должност; 

12) послужуењс со пари, хартии од вредност или 
ствари кои што му се по службената должност до-
верени на службеникот, или нивното давање на друго 
лице заради послужуење; 

13) фалсификуење службени или јавни документи 
и списи, или заверуење фалсификуени документи и 
списи, како и издавање лажни документи и списи; 

14) присвојуење или проневера на имотот; 
15) оштетуење државниот имот со заклучуење 

неповолни договори или работи; 
16) повреда на законите при вршењето на служ-

бената должност во намера на извесно лице да му 
се користи или тоа да се оштети. 

За престапите од точ. 1 до 16 на овој член, до* 
колку истовремено претставуат ч кривични дела, дис-
циплинскиот суд ке достави кривична пријава ДО 
надлежниот јавен обвинител заради покренуење кри-
вична постапка. 
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Член бб 
Казни за дисциплински н еур ед нос ти се; 
1) писмена опомена; 
2) писмен укор; 
3) писмен строг јавен укор; 
4) парична казна за секој ноедин случај во износ 

на јповеќе до 10% од чистите едномесечни прттна-
длежности на службеникот, со тоа да вкупниот со-
бир на овие казни во еден месец не може да го пре-
мине износот од 20% од сите принадлежности на пр-
един служ бен ик. 

Кај изречуеното на казната од точ, 4 на овој 
член додатокот на деца не подлежат на никаква 
обустава. 

Казните од точ. 3 и 4 на овој член се бележат 
во службеиичкиот лист. 

Член 67 
Казни за дисциплински прес гапи се: 
1) забрана на доделуење поголема плата одно-

сно повисоко звање за време од 6 месеци до една 
година; 

2) смалуење принадлежностите за време од три 
месеци до една година, со тоа да за секој поеднн 
месец не може да биде поголемо од 20% од едно-
месечните чисти принадлежности; 

3) за вракјзње на пониска плата односно пониско 
звање за време од шест месеци до три години; 

4) отпуштање од служба со забрана на в р а ќ а -
ње на служба за време од една до три години; 

5) отпуштање од служба за секогаш. 
Кај изречуењето на казната од точ. 2 на овој 

член додатокот на деца не подлежуе на никаква 
обустава. 

Член 68 
Гонењето на дисциплинските н е у р е д н о с т заста-

руе за шест месеци од извршуењето. 
Гонењето на дисциплинските престапи застаруе 

за две години од денот на извршеното дело, до-
колку делото не повлечуе кривична одговорност, во 
кој случај дисциплинскиот престап застаруе за исто 
време за кое што застаруе и кривичното дело. 

Член 69 
Казните за дисциплински неуредност ги изре-

ж а т во помалите организациони единици стареши* 
ките од тие единици, а во поголемите организацио-
ни единици старешината од таа единица може да го 
пренесе правото на казнуење на одредените пониски 
старешини. 

Против решението за казната службеникот може 
да се жачи на старешината на непосредно повисо-
ката организациона единица во срок од осум дена 
од денот кога што му е предадено решењето. Ва-
ква жалба можат да ја подигнат и синдикалните ор-
ганизации. 

Против решението за казна кое што го донел 
член на Владата, претседател на комитет односно 
комисија или генералниот секретар на Владата жал-
бата се испраќаа до Владата. 

Службеник не а^оже да биде казнет пред но што 
ке биде преслушан. 

Изрршуењето на казните за дисциплинска 'неу-
редност застаруе за шест месеци од денот на право-
силноста на решењегс за ка?ната, 

Член 70 
Казните за дисциплински престапи ги изречуат 

посебни дисциплински судови по претходно спрове-
дената постапка. 

За службениците на министерствата, Сојузната 
планска и Сојузната контролна комисија, комитетите 
и комисиите на Владата ФНРЈ и Претседателството 
на Владата ФНРЈ п о с л а т при овие органи дисци-
плински су,летви на прв степен. 

За сродни министерства, комисии и комитети 
може да се образуе заеднички дисциплински суд за 
службениците на овие гранки од државната управа. 

Ачипистегствата, комисиите и комитети!«• можат 
да образуат дисциплински судови на прв степен при 
поголемите организациони единици кои што им се 
непосредно подредена. 

Дисциплинските судови при министеру вага, ко-
мисиите и комитетите истовремено се и дисциплин-
ски судови на втор степен по жалбите против пре-
судите и одлуките -на дисциплинските судови ири 
непосредно подреде!ите организациони единици, 

При Владата ФНРЈ постои Виши дисциплин-
ски суд КОЈ што одлучуе по жалбите против прво-
степените пресуди и одлуки на дисциплинските су-
доги при министерствата, комитетите, комисиите и 
Претседателството на Владата ФНРЈ, 

Дисциплински суд се состои од три члена и ист 
број заменици. Едниот член и неговиот заменик 
го делегира синдикалната организација, а другите 
двајца и нивните раменици ги поставуе надлежниот 
министер; претседателот на комитетот односно коми-
сијата и генералниот секретар на Владата ФНР.1, 

Поставуење судии за заеднички дисциплински 
судови од ст 3 на овој член се врши согласно мегју 
заинтересирани ге органи, 

Членовите на Вишиот дисциплински суд ги 
именуе Претседателот на Владата ФНРЈ 

Функцијата на членовите на дисциплинскиот суд 
трае година дена. Членовите во вршењето на својата 
судиска должност се независни и судат по слободно* 
то С У Д И С К О уверење. 

Судиите при стапуењзто на должност полагаат 
клетва по прописите кои што важат за судиите на 
редовните С У Д О Р И 

За службениците на обете век Ја и за Президиу-
мот .на Народната скупштина ФНРЈ ке се образуе 
дисциплински СУД П1 ' ^ ^ О В А посебни прописи 

Член 71 
Обвинител за секој поедин случај кај дисци-

плинскиот суд го одредуе старешината кој ги поста-
вуе судиите. 

Секој обвинет службеник \ 'оже да земе бра-
нител. 

Член 72 
Дисциплинската постапка ја започнуе дисциплин-

скиот обвинител на обнова писмениот и образложе-
ниот предлог на надлежниот старешина, Јавниот 
обвинител или органот на општодржавната кон-
трола. 

Р е ш а в а ј ќ и за ова барање, дисциплинскиот суд 
одлучуе или да се против службеникот отвори 
дисциплинско иследуење, или против него ке поди-
гне дисциплински обвинителен акт или ла нема ме-
сто на дисциплинска п»ст^пкч 

Мчен 73 
Кога дисциплинскиот СУД ке реши против слу-

жбеникот да се отвори дисциплинско иследуење, ке' 
одреди иследник, кој што ке иследуе сходно н^ про-
писите на кривичната постапка. Против одлуката за 
отвооање дисциплинско и^лепуење н?.ма место на 
жг.лба. 

Ако дисциплинскиот суд најде пти рздњата на 
обвинетиот ппетставуе и кривично дело ке ги до-
стави сите акти на надлежниот јавен обвинител, за 
тоа ке го обавести непосредниот старешина на 
службеникот. па по тг к? О П У Ч Ч та ли против 
службеникот ке се настави дисциплинска постапеа 
заедно со кривичната или ле ЈР О Д Л О Ж И ДО конечната 
одлука на р е д е н и о т суд. 

Кога дисциплинскиот иследник ке го ^ в р ш и 
иследуењето ке ги достави сите акти на писпичл^:*-
скиот суд, ко- ке донесе решење да против службе* 
пикот можз да се подига* обвинителен акт ити та 
нема место нр понатамошна тисципли^ска п ^тчпча. 

Кога дисциплинскиот суд ке реши да се п^ ;ив 
службеникот подигне обвини 1 елен акт, ке ги »ла-
ви сите акти -на дисциплинскиот обвиниг^л зарати 
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подигнуење обвинителен акт. На одлука со која се 
одредуе претрес нема место на жалба. 

Кога дисциплинскиот суд ке реши да нема ме-
сто на дисциплинска постапка, ке достави одлука за 
тоа на непосредниов старешина и на надлежниот 
дисциплински обвинител. 

Член 74 
Претресот кај дисциплинскиот суд на прв степен 

е усмен и јавен, освен -на случај ако интересите на 
службата или државните интереси, или кои други 
оправдани разлози баоаат да се претресот огласи 
тајен. 

Да ли кај второстепениот дисциплински суд од-
носно кај Вишиот дисциплински суд претресот ке 
биде усмен или јавен или не за тоа одлучуе самиот 
суд според природата на секој поедин случај, 

Член 75 
Со пресуда на дисциплинскиот суд обвинетиот 

или се огласуе за в ин ован и се казнуе; за дисциплин-
ски престап, или се ослободуе од одговорност како 
невин. 

Ако дисциплински суд најде оти делото на слу-
жбеникот претставус неуредност, ке го казни з а ова 
дело. 

Со пресуда службеникот ке се осуди и на пла-
ќ а њ е трошкови на дисциплинската постапка. Ако е 
ослободен од одговорност, трошковите ги сносуе 
државата. 

Член 76 
Против пресудата и одлуката на дисциплинскиот 

суд на прв степен, доколку со овој закон инаку не 
е одредено, службеникот и дисциплинскиот обвини-
тел можат да изјават жалба на надлежниот дисци-
плински суд -на втор степен во срок од 15 дена од 
денот на приемот пресудата односно одлуката. 

Жалбите од претходниот став можат да ги по-
днесуат и синдикал«ите организации. 

Член 77 
Дисциплинскиот обвинител и осудениот службе-

ник можат против правосилната пресуда Да бараат 
обновуење на дисциплинската постапка под услови 
од кривичната судска постапка 

Ова обновуење можг.т да го бараат и синдикал-
ните организации каке и старешината надлежен за 
поставуење службеници. 

Правосилните рресуди се доставуат на надле-
жниот старешина на казнетиот службеник заради 
извршуење и упишуење во службеничкиот лист. 

Извршуењеп н ј дисциплинските казни заста-
руе за дв.* години *>д денот на правосилноста на 
пресудата. 

Член 78 
Во поглед на дисциплинска одговорност на су-

диите на народните сушни важат посебни прописи, 

Член 79 
За јавни обвинители ну автономните покраини, 

автономните области, области, окрузи, градови и 
околии (градски реони), за службеници кај- овие 
обвинители, како и за службеници кај јавниот обви, 
нител'на народната република — постои дисциплин-
ски суд на прв степен кај јавниот обвинител на на-
родната република 

Дисциплинскиот суд кај Јавниот обвинител ФНРЈ 
е второстепен дисциплински суд по жалбите против 
пресудите и одлуките на дисциплинските судови к а ј 
јавните обвинители на народните републики, а во 
прв и последен степан суди по дисциплинските вини 
на јавните обвинители на народните републики . и 
нивните заменици, како и по Бините на службеници-
те кај Јавниот обвини гел ФНРЈ. 

Дисциплинскиот суд ка ј Јавниот обвинител 
ФНРЈ \/оже да одлучи да поедините предмети ги 
расправи во прв и последен степен по дисциплински-
те вини на јавните обвинители и другите службени-
ци од првиот став на свој член. 

Член 80 
Во поглед на дисциплинската постапка, доколку 

со овој закон инаку не е предвидено, ке се приме-
нуат сходно начелата на кривичната судско постапка. 

Член 8Ј 
Доколку службеникот во врска со дисциплинска-

та постапка направил на државата материална ште-
та, дисциплинскиот суд кога ке ја окончи постапката 
по дисциплинската вина ке го достави предметот 
на органот надлежен за застапуење државата пред 
суд да подигне тужба ка ј надлежниот окружен суд 
за накнада на направената штета. 

Член 82 
За решење за накнада на штетата која службе-

никот ја направил на државата во вршење служба-
та, доколку направената штета не е врзана за дис-
циплински престап или за кривично дело, надлежен е 
старешина н? организационата единица на надле-
ш т в о ^ , установата или претпријатието. Против ова 
решење службеникот може да се жали во срок од 
15 дена непосредно на повисокиот старешина про-
тив чисто решење има место на тужба на надле-
жниот окружен суд како на работен суд. 

Од оправдани разлози службеникот може да се 
ослободи од плакјање накнада на штетата од прет-
ходниот став било во цел износ или со еден дел. 
Решење за тоа донесуе надлежен член на Владата 
ФНРЈ, претседател на комитетот односно комисија и 
генералниот секретар на Владата ФНРЈ. 

Член 83 . 1 

Во прописите на поедини струки можат да по-
стс-ат посебни одредби за материална одговорност 
на службениците од тие струки спрема државата. 

6) Отстрануење службеници од должност 
Член 84 

Службеник Јизра да се отстрани (суспендуе) од , 
должност ако е ставен во притвор или истражен за . ' 
твор или е ставен под обвинителен акт заради зло- > 
чинство или какво друго нечесно дело. 

Решењето за отстрануење од должноста го до-
несуе непосредниот или повисокиот старешина. 
Против ова решење службеник нем'а право жалба. 

Отстрањуењето од должност трае до конечната 
одлука на надлежниот државен орган односно судот. 

Член 85 

Службеник мора Да се отстрани од должност 
ако против него е покрената кривична или дисциплин-
ска постапка, или службениот престап му е таков да 
би било штетно по интересите на службата да и по-
натаму остане на должност. 

Решење за отстрануење донесуе непосредниот 
старешина или надлежниот контролен орган, кои се 
должни ова решење одма да го достават на старе-
шината надлежен за поставував службеници. Овој 
старешина ке го оснажи или поништи решеното М 
отстрануење од должност. Против ова р е ш е њ е д К е # 
циплинскиот обвинител, контролниот орган и слу® 
жбеникот можат да изјават жалба на надлежниот , 
првостепен дисциплински' суд. Одлуката ш судот по 
оваа жалба е конечна • * 
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Член 86 
За време На отстрануењето од должноста по 

[ленот 84. и 85 на овој закон на службеникот лоч-
нуејкји од првиот нареден месец по донесуењето на 
редењето за отстрануење му се обуставуе исплатата 
ла целите (^надлежности . Ако суспендованиот слу. 
жбеник има фамилии на издржуење, му се обуста-
вуе половина на чистите принадлежности, исклу-
чуејкји го додатокот на деца. 

На службеникот му се в р а ќ а а т обуставените 
принадлсжноии после укинуење на суспензијата: 
во случај ако со правосилната одлука на судот е 
ослободен, односно ако со решење на надлежниот 
државен орган е пуштен од притвор или истражен 
затвор, или кривичната постапка против него е обу-
ставена, како и во случај ако дисциплински суд, 
решава јќи за жалбата во смисла чл. 85 ст. 2 донел 
одлука со кој! се поништуе решењето за отстра-
нуење. 

За време на издржуење казни на лишусње од 
слободата, ра службеникот не му припагјаат при. 
надлежности. 

Доколку со посебни прописи не е инаку одре-
дено, за отстрануење судии од должност" важат 
одредбите на овој закон. 

7) Престанок на службеничкиот однос 
Член 87 

Престанок на службата заради отказ настануе 
кога државата или службеникот ке ја откажат слу-
жбата. 

Отказот од страна на државата го врши старе-
шината надлежен за лсставуење по сопствена ини. 
циатива или по предлог на непосредниот старешина. 

Отказот може да се врши само на први во 
месецот. 

Кога службеникот го откажуе службеничкиот 
одно с т ^ Ш Т Ш ^ ^ н е г т а т а 
тел оа, да' го разреши од должноста и пред истекот 
На отказниот" срокГ~ зкп т ^ и^тУр^р 
дозволуе. ћо тој случај, принадлежностите му 1е-
,чат на службеникот ду ^ кра јрт на месецот во кој е 
разрешен,, 
* Исто така, кога државата откаже службенички 
однос уоже надлежниот старешина, ако е тоа во 
интерес на службата, да го разреши службеникот од 
должност и пред истекот на отказниот срок, со тоа 
до крајот на срокот да му припагјаат принадле-
жностите. 

Службеник не може да откаже служба ако е под 
дисциплинска истрага или ако е во материална обве« 
за спрема државата. 

За време на одобрено болуење на државниот 
службеник не може да му се откаже службата. 

Член 88 
По силата на закон службата престануе: 
1) кога службеник изгуби државјанство ил« из-

бирачко право; 
2) кога самовласно ја напушти службата подол* 

го од десет дена; 
3) кога дал лампи подаци при стапуењето во 

државна служба; 
4) кога со судска пресуда е осуден на казна 

лишуење од слобода подолго од шест месеци; 
5) после дванаесет месеци на непрекидно болув-

але, односно после осумнаесет месеци на вкупно бо-
дуење во две узастопни години; 

6) кога постанал телесно или душевно неспосо* 
бен за вршење служба; 

7) кога навршуе граница на староста одредена 
со прописи на неговата струка; 

8) кога ке биде повикан на отслужуење обвезен 
воен срок во кадар. 

Во случаи на престанок на службата под точ. 
1, 2, 3, 4 и 8 службеникот нема право на отпремни-
на, а во другите случаи на престанокот службени-
кот има право на отпремнина, доколку не ги испол-
нуе условите за пензија. 

Член 89 
По пресуда на редовен суд службата престануе 

кога службеникот ке биде осуден на казна која по-
влечуе губиток на државна служба, или самиот гу. 
бкток на државна служба е казна. 

По пресуда на дисциплинскиот суд службата 
престануе кога службеникот ке биде осуден на 
казна губиток на службата предвидена во точ. 4 и 5 
чл. 67 на овој зак"Ч? 

Член 90 
Во случаЈ на престанок на службата заради гу-

биток на избирачко право, службеникот може да 
се врати во служба ако избирачкото право му буде 
повратено. 

Во случај на престанок на службата по точката 
8 чл. 88 на овој закон службеникот по отслужуење 
на обвезниот воен срок може да се врати во пора-
ната служба. 

Член 91 
За секој престанок на службата, макар по кој 

основ да настапил, мора надлежниот старешина да 
донесе решење во кое, покрај другото, има да 
утврди и денот на престанокот на службата 

Во случај на отказ, престанокот НЈ службата 
настапуе со истекот на последниот ден на отказниот 
срок, доколку службеникот е на должност до крајот 
на овој срок 

Престанокот на службата по чл. 88 настану е: во 
случај точ. 1) со денот на губитокот државјанството 
односно избирачкото право; в.> случај точ. 2) со 
истекот на десетодневен срок; во случај точ. 3) со 
денот на донесуење решење За престанок на служба-
та; во случај точ. 4) со денот на правосилноста »а 
судската пресуда, а во другите случаи од чл. 88 со 
денот на донесуење решење за престанок на слу-
жбата. 

Престанокот на службата по пресуда на редовен 
или дисциплински суд настапуе со денот на право-
силноста на пресудата. Против решење на надлеж-
ниот старешина со кое се утврду е овој престанок 
службеникот нема право на жалба. 

Со денот на престанокот на службата службени-
кот губи право на принадлежности ако не е на дол-
жност, исклучуејки го случајот од чл. 87 ст, 5 на овој 
закон, а ако е на должност, принадлежностите му 
припаѓаат до крајот на месецот во кој е разрешен 

Службеникот по престанокот на службата не 
може сам да ја напушти должноста, туку мора да 
биде разрешен. Ако не е на должност, како ден на 
разрешуењето се смета денот кога е донесено ре-
шеното за престанокот на службата. 

Член 92 
Службеникот, кому се укинуе звањето кое го 

има или организационата единица во која служи, 
може старешината на повисоката организациона 
единица односно старешината надлежен за поста-
вувале, да го распореди во друго соодветно звање, 
односно поставо* во друга организациона единица 
спрема неговата стручна спрема и способност, или 
може да му откаже служба спрема прописите на 
овој закон. 
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ТРЕТИ ДЕЛ 

Преодни и завршни наредби 
Член 93 

На основа И во рамката на одредбите на ОВОЈ 

закон ке се донесат посебни закони на народните 
републики за државните службеници. 

Президиумите на народните скупштини на ре-
публиките можат да одлучат прописите за сојузните 
службеници сходно да се примену ат и на државни гг 
служоеници во народните републики, „одека не се 
донесат закони за државните службеници на народ-
ните републики 

Член 94 
Владата ФНРЈ ке донесе посебни уредби за се-

која струка односно за повекје сродни!' струки на 
истата гранка на сојузната државна управа во рам.кг: 
»а прописите на овој закон во срок од шест месеци 
по влечењето во сила па овој закон. 

Уредбите во смисла на претходниот став ке до-
несат поблиски одредби за појмот на секоја струка, 
за стручната спрема, за звањата во секоја струка, 
за стручните испити, за програмата на овие испите;' и 
за начинот на нивното иоложуење, за срок на кан-
дидатската служба и за сето футо што е во врска 
со струката. 

Владата ФНРЈ по посебна уредба ке донесе про-
писи за положбата на претседателот и членовите на 
комитет одн е :но комисија на Владата ФНРЈ. 

Прописите за струките на службениците на ве-
н а т а на Народната скупштина ФНРЈ и на Прези,др-
умот на Народната скупштина ФНРЈ ке ги донесат 
претседателите на ветката односно Претседателството 
на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ. 

Прописите за устројство™ на јавно обвинител-
ската струка ке ги донесе Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, 

'Член 95 
На државните службеници им се смета во време 

за стекнуење право на пензија по прописите на со-
циалното осигуруење сето време кое што им се при-
знава како државна служба. 

Како време на државна служба ке им се смета 
на државните службеници и времето кое го провеле 
во партизанските одреди, Народно-сслободителната 
војска, Југословенската армија, во легална работа во 
»ародно-ослободеталните одбори, илегална работа за 
Народно-ослободителниот покрет, во затвор, логор, 
интернација, на присилна работа, како и времето 
проведено во членство, доколку со своето владање 
не се огрешиле кон народно-ослободителната борба. 

Ноб-шеки одредби за применуење прописите на' 
првиот и вториот став, како и за тоа кое време и кои 
видови нс; занимавале и работа ке се сметаат за пен-
зија ке донесе сојузниот Министер на финансиите во 
согласност со Министерот на трудот и Комитетот за 
законодавства и изградба на народната власт на 
Владата ФНРЈ, 

Се овласти е Владата ФНРЈ по предлог на соју-
зниот Министер на финансиите и Министерот на 
трудот да донесе прописи во поглед на начинот на 
покрикје кај органите за социално осигуруење за 
пр изи а ене'- години на државна служба. 

Височината на пензијата која што ке биде одре-
дена по прописите на социалното осигуруење за др-
жавните службеници не може да биде помала од до-
сегашната пензија на државните службеници. Додека 
државните службеници не ке бидат преведени на 
буџетот на социјалното осигуруење, државата и по-
натаму ке илакја пензии на државните службеници 
кои во текот на службата ке бидат пензг-гонисани. 

Член 93 
По утврдената систематизација на м е к а т а во се-

која организациона единица старешината надлежен 

за постављење ке ^изврши поединечни преведуења ка 
сите затечени службеници во смисла на одредбите 
на овој закон. 

При преведуењето ке се утврда истовремено за 
секој службеник кое време на државна служба му се 
признава за пензија. 

На лица, на кои службата ке им се откаже пред 
ова преведуење, отказниот срок трае месец дена без 
право на отпремнина. Во поглед на одредуење на 
нивната пензија ке се прим е ну ат важекјите П Р О П И С И 
за пензиите. 

Член 97 
При спроведуење систематизацијата во смисла на 

одредбите на овој закон органите за систематизација' 
на местата врзани се со вкупни лични издаци предви-
дени во буџетот за 1946 година, но не и со распо-
редот и бројот на службеничките места во одредената 
организациона единица. 

Член 98 
До "спроведуењето на систематизацијата ке се 

ирименуат во поглед на принадлежностите и напре-
дуењата на службениците досегашните прописи. 

Член 99 
Одредбите на чл. 50 тон. 6 и 7 на о^ој закон ва-

жат само ако се во прашање пресуди донесени од 
страта на народните судови и другите народни власти 
после 6 април 1941 година. Во поглед на други пре-
суди ке се испита секој ноедин случај посебно при 
стапуењето во служба и ке се донесе решење За воз-
можностите на повторен прием по претходно пре-
слушуење на надлежниот јавен обвинител. 

Член 100 
До донесуењето на нови прописи за пензионЈ 

осигурување ке се наплатуе улог за чиновнччкиот пен-
зиони фонд по досегашните прописи. 

Член 101 
Додека не се донесат закони на нар одви те ре-

публики (чл. 93 на овој закон) окружните извршни 
одбори и извршните одбори на градовите со степен 
на округ, можат да го овластат претседателот и се-
кретарот да заеднички донесу ат решењу за службе-
ничките односи освен за службениците од прв® и 
втора врста од чл. 12 ст. 2 тон. 1) и 2) на ово} закон. 

Член 102 
Се овластуе Владата ФНРЈ по пред ;< ма Коми-

тетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата ФНРЈ да донесе потребни уредби 
за спроведуење во живот на овој закон во поглед 
На сојузните службеници. 

Член 103 
Овој закон влегуе во сила осмиот дем по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федер втиснат а На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 372 
23 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југославија 
С е к р е т а р, Претседател, 

Миле Неруничич, е. р др. Иван Рибар, е. р. 
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437. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, Президиум 
мот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласеа 
Основниот закон оа државните стопански претпри-
јатија, кој што го донеле Сојузното векје и Векјето 
на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој 
гласи: 

О С Н О В Е Н З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

1) Државни стопански претпријатија ** 
Член 1 

Во цел на организирање, искористуење и разви-
вање стопанските снаи на земјата, задоволуење по-
требите на народот и ојакнуење на државниот сто-
пански сектор, државата оснива стопански прет-
пријатија. 

Чј^ЛГС^ани^ пг^Јппија.тир се смета само она сто-
па итаа п р е т п л а т и * кп?, ЦјШ И НП ИШЦЧИЦЦ ДјШав-

1ѓа СОПСЈРРИО Т̂ 
т Државните стопански претпријатија можат да 

работат со производство, со промет'ма стока и тран-
спорт, банкарски работи како и услуги за плата. 

Член 2 
Државно стопанско претпријатие има својство 

на правно лице. 
За обвезиге на претпријатието одговара самото 

претпријатие со имотот кој што му е даден на 
уиравуење. 

Член 3 
Државни стопански претпријатија се: 
1) претпријатија од о.пштодржавно значење; 
2) претпријатија од републиканец, покраинско 

односно обласно значење; и 
3) претпријатија од локално значења. 
Со претпријатијата од општодржавно значење 

Јуправуат Сојузната влада и нејзините органи. 
Со претпријатијата од републиканец значење 

уиравуат влагите на народните републики и нејзи-
ните органи. 

Со претпријатијата од мокраинско значење упра-
вуат главниот одбор автономната покраина и не-
говите органи. 

Со претпријатијата од обласно значење управуат 
извршниот одбор на автономната област и неговите 
органи. 

Со претпријатијата од локално значење управуат 
народните одбори, 

2) Оснивање претпријатија 
Член 4 

Претпријатијата од општодржавно значење се 
осниваат, здружуат и престануат со решението на 
Владата ФНРЈ. 

Закон на републиката ке гм одреди органите 
кои што се надлежни за донесуење решената за 
'оснивање, здружуење и престанок на претпријатија, 
та од републиканец, локраинско и локално значе-
ње, како и начинот на донесуењето и содржајот на 
тие решења. 

До донесуењето на законот на народната репу-
б л и к а во поглед на оснивање, здружуење и преста-

нок ке се применуат за државните стопански прет-
пријатија од републиканец, покраинско односно 
обласно значење сходно прописите на овој закон, а 
ва претпријатијата на народните одбори во тој по-
глед важат прописите на Општиот закон за народ-
ните одбори. 

Член 5 
Решеното за оснивање претпријатијата мора да 

содржи: 

1) фирма (име) на претпријатието; < 
2) основни средства и обртни средства на прет* 

пријатието; 
3) предмет На работењето; и 
4) назив на надлсжниот орган под чие ад^ини-

стративно-оператиБно раководство ке се навогја 
претпријатието (чл. 23). 

Промени на точ. 1, 3 и 4 може да ги врши само 
органот надлежен за оснивање на претпријатието. 

Член 6 
Секое државно стопанско претпријтие мора да 

има свои правила, во кои што ке се предвидат орга-
низацијата на претпријатието и целокупниот начин 

* на работењето. Овие правила посебно имаат да 
содржат: 

1) назив на органот КОЈ ШТО ГО основал прет-
пријатието како и број и дата на решението; 

2) назив на органот под чие административно-
оперативно .раководство ке се навогја претпријатие-
то; неговите специални овластуења кои што не се 
обванати со членот 24 на овој закон; 

3) фирма (име) на 'претпријатието, начин на 
потпишуењето, услови и граници на овластуењето на 
потпишуењето; 

4) износ и начи:! на образуење на основните 
средства и обртните средства на претпријатието; 

5) седиштето на претпријатието; 
*>) подаци за филиалите, за начинот на оснива-

ње филиалите, ©гранките и помошните строеви на 
претпријатието; одредуење на неговиот делокруг на 
работата, односот со централата., местата каде се 
иавогјаат. и други подаци за нивното работење и 
организација; 

7) овластуење ка директорот и однос на директо-
рот спрема ад^инистративно-оперативниот рако-
водител; 

8) евентуални ограничуења на претпријатието 
по склучуењето на договори или во земањето на 
банковни кредити над одредената вредност, ограни-
чуењата во превземањето на изванредни работи кои 
што не спагјаат во редовно работење на претприја-
тието и на тоа. слично, а за кои работи се бара по-
себно одобруење на административно-оперативниот 
раководител; 

9) подробни одредби за работењето на прет-
пријатието; 

10) подробни одредби за организацијата на прет-
пријатието; поделба на претпријатието на само-
стојни гра&ки за работење; поделба претпријатието 
на одделења односно отсеци., производни, набавци, 
п р о д а в а н и , за долгорочни кредити, за разни видови 
осигуруења, к:Јлкулативни. книговодствени, персо-
нални и на тоа слично; одредуење делокругот на 
работата на одделената и отсеците во претпријати-
ето како и односот мег ју нив: 

41) службенички звања кои што постоат во прет-
пријатието ,0Блас'1уењата на поедините службенички 
звања, овластуењата на директорот за поставуење 
службеници, начинот на плаќањето и напредуење-
то на службениците; 

12) основни одредби за работниот ред во прет-
пријатне™, начин на приемот и отпуштањето На ра-
ботниците, распоред на работничките кадрови, начин 
на исплатуењето надниците, награди кои што се 
'даваат на ударници^, новаторите и на особено ис-
такнатите работници, 

13) одредби за образуење квалификовани работ-
нички кадрови, за школуење ученици, за курсеви, 
за вечерни школа и на тоа слично; 

14) одредби за отсаство, болуење и годишен 
одмор; 

15) одредби за фондот на. раководството на прет-
пријатието; и 

16) стручен совет, неговиот состав и делокругот 
на работата. 
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Правилата на (претпријатието ги донесуе адми-
иистративно-оперативниот раководител. 

Член 7 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ 

одредуе по предлог на Владата ФНРЈ кои прет-
пријатија имааат општодржавно значење. 

Со претпријатија од општодржавно значење не-
посредно управ<уат сојузните органи. 

Владата ФНРЈ има право претпријатието од оп-
штодржавно значење да и го предаде на владата 
на народната република, со кое што претпријатието 
од општодржавно значење постануе претпријатие 
од републиканец значење за кое што Владата е 
должна да го иззести Президиугот на Народната 
скупштина ФНРЈ. 

Член 8 * 
Државните стоп?нски претпријтија го случај на ј 

прејдуење од управата на народните одбори одно-
сно народната република во управа на сојузен орган 
и обратно, се пренесуат и со обртнмте средства пј 
со средствата на амортизациониот фонд без накнада! 
на противвредноста. 

3) Фирма на претпријатието 
Член У 

Секое државно стопанско претпријатие мора да1 

има фирма. 
Фирмата на претпријатието е име на претпри 

јатиего тод кое претпријатието се потпишуе и под ј 
кое го врши своето работење. 

Член 10 
Фирмата содржи ознаки кои што улатуат на 

предметот на работење на претпријатието, а може 
да има и други ознаки како составен дел на фир-
мата. 

Фирмата на претпријатието од општо државно 
значење мор.а да гласи на сите јазици на народните 
републики. Претпријатието може да ја употребуе 
фирмата н било на кој од службените јазици на 
народните републики. 

Ознака на фирмата може да биде и скусена и во 
то ј случај има вредност на полниот назив на фир 
мата. Скусената фирма може да биде само на еден' 
лд јазиците на с р о д н и т е републики. 

Претпријатие кос што работи со пространство 
може да има фир^а и на странски јазици, која што 
се внесуе во регистер. 

Член 11 
Секоја нова фирма на државно стопанско прет-

пријатие мора да се разлик/уе од фирмите на др-
жавните, кооперативните и приватните стопа«,оки 
претпријатија кои што се в ек је запишан ги. или уредно 
пријавени за упис во односните регистри. 

Чтен 12 
Подрачјето на кое фирмата на претпријатието е 

заштитена се поклопуе со подрачјето на територи-
алната надлежност на органот кој што врши угоне 
во регистер. 

Член 13 
Потпишуењето на фирмата се врши на тој на-

чин што покрај напишаниот, наштампаниот и со 
штембил утискатиот назив па фирмата, лицето овла-
стено за нотиишуење фирмата го става својот рачен 
потпис. Покрај потписот се ставуе во заграда ро-
деното и фамилиарното име на потпишаното лице со 
механички пат или со јасен ракопис 

Фирмата на претпријатието ја потпишуе дирек* 
горот на претпријатието. 

Административно-оперативниот раководител мо-
же, покрај директорот на претпријатието, да овласти 
и други -ита за потпишуеље фирмата, одредуејкји 
ги граници ге и ус тови јс под кои .можат да го вршат 
потпипкуењето на фирмата, 

4) Регистрација 
Член 14 

Сите државни стопански претпријатија мораат 
да бидат регистрирани. 

Претпријатието стекнуе својство на правно лиц$ 
м право »а работа со уписот во регистер на држав-

ните стопански претпријатија кај министерството на 
финансиите на онаа влада која што донела решење 
за оснивање на претпријатието или ка ј финансиското 
одделење на главниот извршен одбор на автоном-
ната покраина ако е претпријатието од покраинско 
значење, односно кај финансиското одделење на 
извршниот одбор на автономната област, областите, 
окрузите, односно градот во степен на округ, ако е 
претпријатието од локално значење. 

За упис во регистер на државните претпријатија 
мора да се поднесе пријава во срок од петнаесет де-
на од денот на донесуењето решението за оснивање 
на претпријатието, односно од денот кога на ди» 
ректорот на претпријатието ке му се стават на ра--' 

ПП|Ш№Ј%^|ТГ ТТТТРЦП"Г 15 на овој закон. 

Член 1о 
Пријавата за упис во државен регистар мора да' 

содржи: 
1) назив на органот кој што го основал прет. 

пријатието како и бројот и датата на решението, 
2) назив па државниот орган под чие админи« 

стративно-оперативно раководство ке се навогја 
претпријатието; 

3) фирма на претпријатието; 
4) износ и начин на образуењето на основните 

средства и обргните средства; 
5) спискот на филиалите, ©гранките и помошните 

строеви кои што се во состав на претпријатието и 
местата каде се -навогјаат; 

6) седиште на претпријатието; и 
1) имиња и звања на лицата кои што се овла-

стени за потпишуење на претпријатието и границите 
на овластуењето. 

Со пријават^ мора Да се приложи завере« пре-
пис на решението за оснивање на претпријатието и 
правилата на претпријатието, како и ори иналните 
потписи на лицата овластени за потпишуење прет-

1ијатиет0. 
Пријавата како И сите прилози мораат да се 

»днгсат во три оригинални примерци. 
^4л'ен 16 

""Пријавата за регистрација ја поднесуе директо-
рот на претпријатието. 

Исто така директорот иа претпријатието мора да 
поднесе пријава за промените кои што ке настанат 
во текот на работата а се однесуат на промената на 
фирмата, предметот на работењето, здружуењето и 
составуењето на претпријатијата, на промената на 
административно - оперативниот раководител и на 
промената во овластуењето за потпишуењето фир-
мата. 

На ист начин ке се врши пријавуењето на изве* 
штаите за отворање постапката за ликвидација на 
претпријатието. 

Пријава се поднесуе во срок од 15 дена од на-
станатата промена 

На почетокот на секоја буџетска година дирек-
торот на претпријатието мора да поднесе пријава за 
(промените на основните средства и обртните средства 
ра претпријатието. 

Член 17 
Регистерот на државните стопански п р е к р и ј а , 

тија ги содржи подаци ге означени во членот 15 на 
овој закон. 

I Органот кој што врши регистрација издава ре . 
јшење за уписот во регистер и за промените. 

По извршениот упис во регистер се објавуе во 
службен весник о:д е претпријатието основано, 
неговата ф и р ^ а и укратко предметот на раб л е њ е * 
то, називот на органот кој што го основал прет-
пријатието, како и фамилиарното и роденото име 
на директорот на претпријатието. 

Поблиски: прописи за регистрацијата на прет-
пријатието ке пропише Министерот на финансиите 
ФНРЈ. 
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< Чле,н 18 
За неподнесуење пријава од членот 15 и 16 на 

овој закон ке се казни директорот на претпријатие, 
то со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. Казна-
та је изречуе финансискиот орган надлежен за упи-
сот во регистер на државните претпријатија. 

Против одлуката за казната директорот на 
претпријатието може да изјави жалба. 

5) Здружуење на претпријатијата 
Член 19 

Здружуење на претпријатијата може да се врши 
шо цел на поарна организација на производството 
(И смалуење на производните односно режиските 
трошкови, заедничкото искористуење на погонската 
СЈѕла, набавуење сировини и полуфабрикати, заед-
ничко продавање на продубите и и е клучу ењ е или 
смалуење на посредниците во разделбата на продукт 
тите, искористувањето на отпатците и на тоа слично. 

Член 20 
Претпријатијата можат да се з д р у ж а т во заед-

ници на претпријатија и во претпријатија под заед.-
ничка управа 

Претпријатија од исто значење (во смисла на 
1чл. 3 на ОВОЈ закон) можат да се здружат било во 
©зедница, било под заедничка управа на адмснн-
стративно-оперативниот раководител на претприја-
тието. 

Претпријатијата од разно значење можат да се 
јвдружуат само во заедници на претпријатија и п а 
на основа на согласност на органите надлежни за 
нивното оснивање. 

Член 21 
П р е т п р и ј а т и ј а можг да ги составуе (фузио-

цира) органот надлежен за оснивање на претпри-
јатијата. 

Претпријатието кое што настанало со составам е 
на две или пов ек је поетов кј« претпријатија има 
својство на ново основано претпријатие (чл. 5 ве 
14) на овој закон) и тоа го превзема имотот како и 
правата и обвезите на составените претпријатија. 

При оставањето нема да се спроводи постапка 
№ ликвидацијата на составените претпријатија. 

6) Престанок на претпријатието 
I Член 22 

Решење За престанок т претпријатието доне-
л е органот надлежен за оснивање на претприја-
тието. 

Овој орган располага со чистиот имот на прет* 
шри ја та ето која што преостануе после ликвидација 
на претпријатието 

7) Административко-оперативно раководство 
Член 23 

Секое државни претпријатие стон под админи-
стративно-оперативното раководство на одредениот 
Државен ор1ан. 

Претпријатијата од општодржавно значење сто-
ат под административно-оперативно раководство 
на министерствата, комитетите, односно нивните у« 
прави, како и комисиите, самостојните управи, ди-
рекциите и установите при Владата ФНРЈ. 

Државните органи за вршење административно-
оперативното раководство на претпријатијата од 
републиканец покраинско и локално значење ги 
одредуе закон на народната република. 

Член 24 
Административно - огеративниот раководител е 

надлежен. 
1) да донссуе превила на претпријатието и да 

Се грижи за правилната организација на претпри-
јатието; 

2) да составуе продуктивни односно работни 
дланови (за промер е,а кредитирање, за транспорт 
И т.н), планови за обнова и изградба (инвестиционен 
Цлан), финансиски планови како и да одредуе задаци 
На претпријатието во рамката на своите планови; 

3) да ги смалче и позголемуе обртните средства 
Цз претпријатието со пренесуење на ови* средства 

на други претпријатија од иста стопанска гранка 
под своето раководство; 

4) да дава смерници за целокупно работења на 
претпријатието и да врши надзор н:д работењето 
на претпријатието; 

5) да го помага претпријатието во организаци. 
јата на работата, снабдуењгто, производството и 
продавачката на стоката; 

6) да води евиденција на целокупното ра потење; 
7) да врши ревизија и донесте решење за спро. 

ведуење на комплетната ревизија; 
8) да дава предлози за поставуење директорот 

на претпријатието и да поставу е други службеници, 
доколку то1а право не е пренесено на директорот 
на претпријатието, ~ 

9) да поништуе, укинуе, мењава и да ги обу-
ст пз-е иаоед&пч. и рушењата на директорот на 
претпријатието; и 

10) да се грижи за спремање!о на техничките и 
стопанските кадрови на претпријатието. 

8) Имот под управа на претпријатието 
Член 25 

Државгиот имот даден на претпријатието на 
упр пцуење се состои од, 

1) основни средства, 
2) обртни ср едс 1 ћа. 
3) амортизациони, фонд; и 
4) фонд за раководства на претпријатието. 
Државниот орган кпј што го основал претпри-

јатието одреду е со кој општонароден имот од него-
вата надлежност ке упозвуе претпријатието. 

Член 
Основните средства и обртните средства на прет-

пријатието се обрззуат при отпивањето на претпри-
јатието. 

Основните средства се: згради, земјишта, маши-
ни, машински постројки, строеви за отпрема и пре-
воз, алати, модели, инвентар и на тоа слично. 

Обртните средства се: залихи на сировини, по-
мошни и погонски материјал, полу фабриката гото-
ви продукти, парк и хартии од вредност. 

Член 27 
Основните средства* на претпријатијата од оп-

штодржавно значење можат да ги отугјат од држав-
ната сопственост Владата ФНРЈ односно држав-
ниот орган кој Владата ке го овласти, и тоа са-
мо за поедини делови на основните средства. 

Закон на републиката одредуе кои органи и под 
кои услови *'ожат да ги отугјат основните средства 
на претпријатијата од републиканец покраинско и 
локално значење. 

Член 28 
Органот надлежен за оснивање претпријатијата 

може да пренесуе основни средства од едно прет-
пријатие на друго претпријатие без оглед на сто-
панската гранка во кеја што спагјаат претпријати-
јата. Во тој случај државата гарантира за обвезите 
на претпријатието во височината на смалениот имот, 
доколку органот надлежен за оснивање на претпри-
јатие не ја пренесе ова^а гаранција на претпријатие 
на кое што ги пренел основните средства. 

Член 29 
Височината на обртните средства изразени во 

пари за секоја година Ја утврдуе финансискиот план 
На претпријатието. 

Претпријатијата добиваат парични обртни сред-
ства на начин и во срокови одредени со нивниот фи-
нансиски план. 

Член 30 
Позголемуењето на основните средства и обрт. 

ките средства може да се врши од печалбите на са-
мото претпријатие, од вишокот на обришите сред. 
ства на претпријатието од истата стопанска [ранка 
и од буџетот на органот надлежен за оснивање прст-
Оријатието. 
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Ако при одобруењето на финансиските планови 
ке се утврди оти една стопанска гранка располага 
со вишок на -хартиите средства, тој вишок ке се вне-
суе во буџетот на органот надлежен за оснивање на 
претпријатијата. 

Ако во текот на извршуењето на финансискиот 
план се утврди вишок на обртните средства во една 
привредна гранка, органот надлежен за оснивање на 
претпријатијата може ваквиот вишок да го уведе во 
својот буџет. 

Член 31 
Амортизациониот фонд се образуе преку амор. 

тизациониот отпис на основните средства, а служи 
за покрио је на големи поправки и за Инвестициони 
работи. 

Владата ФНРЈ ке ја пропише со уредба употре-
бата на амортизациониот фонд. 

9) Службена тајна 
Член 32 

Во цел на заштита на државниот имот, сите 
основни подаци кои што се однесуат на големината, 
задатокот, делокругот на претпријатието, на негово-
то работење и организација, на методите и условите 
на работата, се сметаат за службена тајна. 

Чувањето на службената тајна е особена обвеза 
на сите г р е ј а н и , а посебно на надлежните држави?:' 
органи и службените лица. 

Откривањето на службената тајна ке се казни 
кривично. 

Злонамерно откривање на службената тајна 
претставуе злочин против народот и државата. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

10) Организација на претпријатијата 
Член 33 

Внатрешната организација на претпријатијата 
се пропишуе со правила, спрема обемот на работе, 
љето и врстата на претпријатието. 

11) Директор и персонал на претпријатието 
Член 34 

Со работата на претпријатието непосредно упра-
вуе директор. 

Ако е претпријатието особено од големи разме-
ри, со него управуе генерален директор. Вакви прет-
пријатија можат да имаат повекје директори за пое-
дини одвоени гранки на работењето. 

Член 35 
За поставуењето и другите службенички односи 

на директорот (генералниот директор) и другите 
службеници од административно-техничкиот апарат 
на претпријатијата важат прописите на Законот за 
државните службеници како и прописите на прави-
лата од претпријатието. 

Типската систематизација на службеничките ате-
ста во претпријатието ја врши надлежниот орган за 
систематизација. 

Член 36 
Директорот (генералниот директор) на 'прет-

пријатието управуе со претпријатието по напатстви-
јата, решената, наредбите и смерниците на админи-
стративно-оперативниот раководител, а врз основа 
на правилата на претпријатието. 

Директо! от во управуењето со претпријатието 
се раководи со целта и сврхата на претпријатието 
како претпријатието би можело да ги оствари зада-
ците кои што му се доверени во неговата стопанска 
гранка, грижејќи се з* рентабилитетот на прет-
пријатието. 

Член 37 
Директорот на претпријатието особено е должен: 
1) да предлага производен односно работен 

план и задаци (за промет, кредитирање, транспорт 
ити.), план за обнова и изградба (инвестиционен 

план), и финансиски план на претпријатието, како и 
и да изработи планови добиени од административ-
нотоперативниот раководител; 

2) да го остваруе стопанскиот план на прст* 
пријатието; 

3) да ја организира работата на претпријатието 
на принципот на современо и што порационало про-
изводство и работење; 

4) да раководи со администрацијата на прет-
пријатието и со финансиското работење на прет-
пријатието, 

5) _да се грижи за правилната персонална поли-
т и к а и изградба н^ кддр^нитр; 
* 67 правилно да Ја врши поделбата на работата; 

7) да се грижи за правилен ток на сите работи 
и во таа цел да дава потребни директиви и напат« 
ствија; да се грижи за работната дисциплина; 

8) да организира постојана служба на евиден-
цијата и контролата, како на набавки и трошењето 
на материалот така и за процесот на производство* 
то, купопродавањето на продубите , транспортот, 
кредитирањето, осигуруењето односно извршените 
услуги за плата, како и евиденција и контрола на 
финансиското работење на претпријатието; 

9) при одлучуењето за набавките, спогодбите, 
устануењето на работата, договорите воопшто да 
се грижи да овие работи бидат заклучени на најпово-
лен начин и под најповолни услови придржуејкји се 
на стопанските обичаи — узанси, стопанско™ зако-
нодавство (прописите за цени, за сузбивање шпеку-
лацијата, за рационирање и тн.) и финансикото з а . 
конодавство (прописите за таксите, царините, дано« 
кот, девизите и тн.); и 

10) да го разработи работниот ред на претпри-
јатието 

Член 38 
Директорот и к право во името на прекри ја« 

тието да склучуе раб »тин договори, зајмови во висо-
чина дозволена со правилникот и да располага со 
стоката, финансиските средства, услуги и со сите 
обртни средства на претпријатието, доколку тоа 
право не ке го задржи за себе административно-
оперативниот раководител. 

Директорот го застапуе претпријатието пред 
државните органи и третите лица, а има право и на 
други за тоа да им издава полномоштија. 

Член 39 
Директорот на претпријатието во смисла на пра* 

вилата прима, преместуе и отпушта работници како 
и поставуе и донесу! други решења за службеници« 
те, доколку тоа не е надлежност на административ* 
но-оперативниот раководител, и ги одредуе нивните 
п р и н а д л ежи ос ти. 

Член 40 
Директорот за управуењето со претпријатието 

одговорен му е само на административно-оперативни-
от раководител на претпријатието 

Административно-оперативниот раководител од-
редуе кој и во кој обем ке го замени директорот 
во случај на неговата спреченост. 

Поставениот директор на претпријатието ја при-
ма должноста на директор во присаство на коми-
сија која што ја одредуе административно-оператив-
ниот раководител, во која влегуе и претставник на 
надлежниот финансиски орган. 

Член 41 
Сите работници и службеници одговорни се за 

својата работа во претпријатието на директорот. 
Директорот во претпријатието е највисок дисци-

плински старешина на работниците и службениците.-
Работниците му одговараат дисциплински на дирек-
торот и на своите старешини врз основа на посебни 
дисциплински прописи. 

Службениците на претпријатието одговараат ди-: 
сциплински спрема прописите на Законот за држав-
ните службеници. 
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ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ" 
Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 

Народна Република Југославија44 издава како своа 
едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојуз-
ните закони и останалите прописи на Владата на 
[ФНРЈ и идните установи со коментари, напатствија 
И објаснуења за примена законските и други прописи. 

Збирка на закони се штампа, ио правило, на СЈ те 
цетири народни јазици и уредена е така да е млогу 
погодна за практична употреба. Поради тоа што се 
за аутентични законски текстови сменат само оние 
кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист4' тоа 
сите органи на народната власт се должни да се само 
но нив управјават, 

Досега Редакцијата на „Службениот лист'4 издала 
како посебни свесни: 

Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 
1 ноември 1944 до 21 април 1945 година 
(распродадено); 

„ „ 2) Одлука за едноооразното сметководство 
Дин. 15.— 

и „ 3) Збирка на прописи за надниците и ила« 
тите (распродадено) Дин. 15.— 

п „ 4) Правилник за пријавуење и утврдуење 
воената штета (распродадено) Дин. 10.— 

„ 5) Збирка на закони и прописи за оснивање 
Фонд за обнова земјата и одземање вое-
ната печалба Дин. 10.— 

и 6) Сметковен план за рудници на јаглен 
Дин. 10,— 

„ 7) Сметковен план за предилници и ткаечници 
(распродадено) Дин. 20.— 

„ 8) Закон за бирачки спискови со коментар 
Дин. 5.— 

„ 9) Закон за избор народни пратеници со ко-
ментар (распродадено) Дин. 20.— 

10) Збирка на материално-кривпчни прописи 
Дин. 12.— 

„ 11) Збирка на прописи за аграрна реформа 
Дин. 15.— 

н 12) Збирка на закони за организација на су-
дови, за врсти на казни, конфискација и 
извршуење конфискација и за давање 
амнестија и помиловање Дин. 20.— 

„ 13) Збирка на прописи за постављење и пен-
зионисуење државните службеници и за 
установував правото на пензија (распро-
дадено) Дин. 10.— 

п 14) Закон за УставотцорнаТа скупштина, За-
кон за печатот, Закон за удружешата, 
зборови!е и другите јавни собори 

^ Дин. 10.— 

г & и 15) Сметковен план за фабрики на бира (ра-
спродадено) «— Дин. 30.— 

1 и * Ш Збирка на закони и прописи за социално 
1 осигурање (распродадено) — Дин. 20.— 

;''|р';';с^;етк^вен план За Фабрики на "шпиритус 
'и квасец — —. М̂*1** 30.<— 

* 
и. 

Св. бр. 18) Сметковен план за фабрики на текстилна 
плетена стока Дин. 30.— 

„ „ 19) Збирка на закони и прописи за уредуење 
работни односи Дин. 15.— 

„ „ 20) Закон за такси со Правилник за негово 
извршуење — — — — — — Дин. 10.— 

„ „ 21) Сметковен план за кредитни установи 
Дин. 30.— 

„ „ 22) Устав на ФНРЈ (на поарна харшја) 
Дин. 10.— 

п „ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање* 
Дин. 3.— 

„ „ 226) Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) 
Дин. 4.— 

„ „ 23) Сметковен план за графичка индустрија 
Дин. 30.— 

„ „ 24) Смегковен план за творници на обувки 
Дин. 30.— 

„ „ 25) Сметковен план за творници на сапун 
Дин. 30.— 

„ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на 
клинкери, земјана стока и шамот 

Дин. 30.— 
„ „ 27) Сметковен план за љутшилници и млино-

ви на ориз — Дин. 30.— 
„ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и 

метал, творници на машини и масовни 
метални производи — Дин. 30.— 

„ „ '29) Сметковни план за автомобилски сообрак-
јајни претпријатија Дин 30.— 

„ „ 30) Смет ковен план за творници на конзерви 
Дин. 30.— 

„ „ 31) Сметковен план за творници на цимент 
Дин. 30.— 

„ „ 32) Смет ковен план за трговски ирот ирија! ија 
кои вршат услуги — — — — Дин. 30.— 

„ „ 33) Смет ковен план за кр! овски пре! ирија! ија 
со сортирање, преработуење или дорабо-
гуење на стока — — — — — Дин. 30.— 

н „ 34) Смет ковен план за тр» овски претпријатија 
кои се бават со купо-продавачка на стока 

Дин. 30.— 
„ „ 35) Збирка на прописи за валоризација со 

коментар и практични примери Дин, 80.— 

п „ 36) Сметковен план за издавачки прешрија-
тија и книжарници — — Дин. 30.— 

„ „ 37) Смет ковен план за големи фурни, твор-
ници на кекс и суво тесто — Дин. 30.— 

„ „ 38) Смет ковен план за винарство и подру-
м а р а ^ Дин. 30.— 

„ 39) Сметковен план за фабрики на уље 
* " Дин. 3 0 . -

„ ,, 40) Сметковен план за творници на чоколада, 
бомбони и кандит — Дин. 30.— 

п „ 41) Закон за непосредни даноци со Правил-
ник за негово извршуење — Дин. 40.— 

„ н 42) СмеIковен план за шумска индустрија и 
стругари (пилани) — — — — Дин. 30.— 
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Св* бр. 43) Смегковен план за творници за импрегна-
ција дрва — — — — — Дин. 30.— 

* „ 44) Сметковен план за угостителски претпри-
јатија Дин. 30.— 

„ „ 45) Сме I ковен план за творници на кавени 
додатоци и сурогати — — —' Дин. 30.— 

„ „ 46) Сметковен план за творници на дрвовина, 
целулоза, лепенка, картон и хартија 

Дин. 30.— 

„ „ 47) Сметковен план за фабрики на шекјер 
Дин. 30.— 

н и 48) Сметковен план за творници на бои, 
лакови и фирнис — — — — Дин. 30.— 

„ „ 49) Основен закон за брак и Закон за др-
жавни матични книги Дин 15.— 

„ „ 50) Општ закон за народните одбори 
Дин. 8.— 

н „ 51) Закони за воена обвеза и иополнуење 
оружената сила се јавачка, теглечка и 
товарна стока — — — — — Дин 10.— 
Азбучен регистар по материја на „Слу-
жбениот лист" за 1945 година Дин. 15,— 
Табели на службеничкиот данок (распро-
дадено) — — Дин. 20.— 

Сите овие издања на сите народни јазици и 
можат да се добијат во продавницата на „Службе-
ниот лист44. Белград — Бранкова 20 и во сите пого-
леми книжарници во целата земја. 

Книжари1е во внатрешноста уживаа! попуст од 
20%. Администрацијата на „Службениот лист" врши 
испорачка само по претходната уплата на порацбата. 
Чековна сметка 62—324. 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
ИЗВАНРЕДНА КОМИСИЈА ЗА АУТО-САОБРАЋАЈ 

Стављање ван снаге огласа о продаји, куповини, 
отуђивању и расходевању моторних возила 

Ставља се ван снаге оглас Изванредне комисије 
за ауто-саобраћај, при Претседништву Владе ФНРЈ, 
објављен у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 55/46 о 
продаји, куповини от^ђмвчњу и расходовању мотор-
них возила 

Бр. 1509/46. — Из канцеларије Изванредне коми-
сије за ауто-саобраћај при Претседништву Владе 
ФНРЈ, 26 јула 1946 године К 3949 1-1 

MINISTARSTVO INDUSTRIJE i RUDARSTVA 
NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 

Poziv vjerovnicima i dužnicima poduzeća »Kevar« 
tvornica bruseva i brusnih koluta, Varaždin 

Ministarstvo induotrije ; rudarstva, Opći odjel Na-
rodne Republike Hrvatske odlukom od 25. svibnja 1946 
god. br. 69849/1946 odredio je likvidaciju poduzeća »Ke-
var«, tvornica bruseva j brusnih koluta. 

Za I ik vida tora imenovan je Erbežn.k Vladimir, pri-
vremeni upravitelj poduzeća Kevar. 

Pozivaju se vjerovnici I dužnici, da svoja potraži« 
vanja i obaveze koja imaju prema odnosnom poduzeću 
prijave najkasnije do 15. kolovoza 1946 godine na 
adresu — »Kevar«, tvornica bruseva i brusnih koluta, 
u likvidaciji — Varaždin, Fabijanska ul. 12. 

Br. 69849/46. — Iz Ministarstva industrije i rudar-
stva, Zagreb, 25. lipnja 1946 godine. K 3942 3-3 

DELNIŠKA DRUŽBA PIVOVARNE »UNION« 
V LJUBLJANI 

Poziv upnikom 
Pozivam vse upnike, da prijavno oz. dokažejo svoje 

morebitne terjatve do označene tvrdke najkasneje do 
30. septembra t. 1. vodstvu podjetja. Kasnejše zahteve 
ne bodo priznane. 

3952 1-1 Delegat: žužek Franc 

Т Е Х Н И Ч К И РАБОТИ 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ 
ПРОЈЕКТА ЗА МОСТ НА ДРАВИ КОД ОСИЈЕКА 

Министарство грађевина ФНРЈ унело је мање 
измене и допуне у опште и техничке услове за ра-
списани анонимни општи натечај за израду генерал* 
ног пројекта за мост преко Драве код Осијека. Због 
тога је рок за предају радова продужен до 15 авгу/ 
ста 1946 закључно. 

Потребна обавештења заинтересовани могу до-
бити у свима републиканским министарствима гр а* 
ђевина и у Отсеку за мостове Министарства грађе* 
вина ФНРЈ, Масарикова бр. 2, Београд. 

Бр. 7221. — Из Министарства грађевина ФНРЈ, 
24 јула 1946 године. 3251 1-2 

ОПРАВКА ЗГРАДЕ БИВШЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

Грађевинска војна команда Београдско? гарни-
зона — Душанова бр. 23 расписује лицитације за 
израду 910 м2 терацо пода у згради бивше Војне 
академије и израду 459 м2 степеница од вештачког* 
камена У појединим зградама гарнизона, 

Предрачун и услови могу се видети у команди 
Б е о г р а д с к а гарнизона. Понуде примаће се до 3 а в г » 
ста 1946 године до 11 часова. 

Бр. 2. — Из Војно-грађевлнске команде Београд-
скот гарнизона, 26 јула 1946 године. 3255 1-1 

ПОПРАВКА ЗГРАДЕ НЕРВНОГ И ОЧНОГ ОДЕ-
ЉЕЊА ГЛАВНЕ ВОЈНЕ БОЛНИЦЕ 

Грађевински отсек Команде базе — Душанова 
бр. 23 расписује лицитације за следеће радове: 

1) за параду бетонске подлоге, набавку и наме* 
ил ање керамичких плочица на поду у Нервном оде* 
љењу Главне војне болнице; 

2) за задарске, к е р а м и ч а р а , молерске, столар* 
ске радове, израду електричне инсталације, канали« 
зације, водовода и санитарног уређаја у Очном оде* 
љењу Главне војне болнице. 

Услови и предрачун могу се добити у Грађевина 
ском отсеку Каманде базе. Понуде се примају дф 
2 августа 1946 године до 11 часова, 

Бр. 15262. — Иа Команде базе града Београда; 
и јула годат* 3254 \ 4 
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Н Ш В К Б 
НАБАВКА БОДОМЕРА 

Београдском водоводу и каналиЈацији Беводу 
потребно је 5.500 ком. запреминских (волуменских) 
аодомера пропусне способности од око 1,5 м*/час 
трн губитку притиска од 10 м. в. е. 

Услови испоруке могу се доби I и у канцеларија 
Бевода, I отсвортијева (Стишка) ул бр, 35. 

Позивају се интересенти за ову испоруку да 
поднесу прописна писмене понуде до 31 августа 1946 
године према условима Бевода. 

Бр. 10206/46. — Из Београдског водовода и кана-
лизације, К 3949 1-1 

РАДНИЧКА СТОЛАРСКА ПРЕРАЂИВАЧА ЗА,. 
ДРУГА С О Ј . „14 ДЕЦЕМБАР4 У БЕОГРАДУ 
Извештава да ће своју ванредну полугодишна 

скупштину заказану за 28 јули 1946 године одржа, 
ти на дан 4 августа године са следећим дневним 
редом: 

1) бирање записничара; 
2) бирање два ов^рача записника; 
3) реферат о раду Управног и Надзорног од-

бора; 
4) бирање новог Управног и Надзорног одбира; 
5) разно. 

3256 1-1 Надзорни одбор 

ДРУЖЈ-СТВА И ЗБОРОВИ 
KREDITNI ZAVOD ZA TRGOVINO IN INDUSTRIJO 

V LJUBLJANI 
Kreditni zavod za trgovino in industrijo v Ljub-

ljani, Prešernova ulica štev. БО, је prešel z dnem 1. ju-
lija 1946 v likvidacijo. 

Upniki in dolžniki se pozivajo, da najkasneje do 31. 
avgusta 1946. prijavijo svoje terjatve in dolgove likvi-
datorjem zavoda na naslov: Kreditni zavod za trgovino 
in industrijo v likvidaciji, Ljubljana, Prešernova ul. 50. 

Upniki in dolžniki imajo pravico, da se v roku me-
seca dni od dne objave odločbe o likvidaciji v »Uradnem 
listu FLRJ« prepričajo o točnem vknjiženju njihovih 
terjatev oziroma dolgov. Po preteku tega roka veljajo 
knjiženja za verodostojna 

3954 1-1 L i k v i d a t o r j i 

KREDITNI ZAVOD ZA TRGOVINO IN INDUSTRIJO 
V LJUBLJANI 

Na podlagi sklepa občnega zbora z dne 19. junija 
1946. je družba prenehala in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dr. Vrečko Franc, referent pri Komi-
siji za upravo narodne imovine v Ljubljani, 

d. Zupan Franc, ravnatelj Mestne hranilnice ljub-
ljanske v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s prisitavkom 
»v likvidaciji« 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo na ta način, da vedno po dva izmed njih posta-
vita svoj lastnoročni podpis pod pisano, tiskano ali 
odtisnjeno besedilo firme. 

Rg В I 136/34. — Okrožno sodišče v Ljubljani dne 
27. junija 1946. ^ 3953 1-1 

ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА ДЕОНИЧАРСКО 
ДРУШТВО, НОВИ САД 

Одржаће своју редовну годишњу скупштину на 
дан 24 августа 1946 године у 18 часова у друштве-
ним просторијама са следећим дневним редом: 

1) избор записничара и два акционара за бро-
јање гласова и оверавање записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора са 
завршним рачунима за 1945 годину « решавање о 
истим и давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору; 

3) избор 4 члана у Надзорни одбор; 
4) доношење закључка да ли да завод ликви-

дира или не; 
5) евентуалне. 
Акције и потврде о депонованим акцијама у 

смислу наређења Војне управе за Банат, Бачку и 
Барању бр. 75/1945 положиће се на благајни завода 
најкасније један дан пред скупштину. 

Полагањем потврда сматра се као да су акције 
депоноване. 

Нови Сад, 25 јула 1946 године. 
3258 1-1 Управа 

»ВАТА« TV ORNI Г * GUME I OBUĆE D. D. U BOROVU 26 Јула°^946 године. 
Okružni sud u Osijeku obznanjuje, da je današnjim 

danom u ovosudskom trgovačkom registru za društvene 
tvrtke, određeno kod tvrtke »Bata« tvornice gume з 
obuće d. d. u Borovu, brisanje starih članova Upravnog 
odbora kod »Bate« Jugoslavenska tvornica gume i obu-
će d. d. Borovo, i to: dr. Tomislav Bulata kao potpret-
sjednika i Blažeković Milana iz Osijeka, Katušić Dure 
iz Zagreba, Ing. Lorković Radoslava iz Zagreba, Ing 
Malot'a Františeka iz Zlfna, dr. Miesbacha Albrechta iz 
Zima,. Verner Ivana iz Zagreba t r Vettstein Georga iz 
Ziirićfea kao članova Upravnog odbora. 

ИНДУСТРИЈСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ А. Д. 
БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 

Окружни суд у Новом Саду ставља овим до 
знања да је у овосудном трговачком регистру код 
убележене фирме: Индустријска банка Југославије 
а. д Београд филијала .Нови Сад уписана околност, 
да је додељена прокура за потписивање Индустриј-
ске банке Ју го сл авије а. д. филијале у Новом Саду 
Клањ Александру, 

Од Окружног суда у Новом Саду, 
оЈо/ 1-* 

Ѓ ф . ,71з/34. — Okružni sud u Osijeku, dne б. 
Srpnja I 

СРПСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. У ПЕТРОВГРАДУ 
Окружни суд у Петровграду данашњим даном 

извошио је у свој регистар друштвених фирма код 
Српске штедионице д. д. У ^тровграду следећи 
упис: „Одлуком главне скупштине од 3 марта ш о 
; „ " „ ' " ппуштво ступа у ликвидацију. као ликви-
датори изабрани су: Костић Петар. Раданов Радичев 
Драгољуб, Нађвивски Драгољуб, др. Несп.ров Дра-
гољуб; др Ердел»анов Пера и Бруси« Стојан сви из 
Петровграда. Ликвидатори позивају повериоце ДРУ-
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штва да најдаље за 6 наседа од трећег објављивање 
овог огласа пријаве своја потраживање Српској ште-
дионици д. д. у Петров! раду и ликвидација, јер по 
истеку овог рока извршиће се ликвидација без обзи-
ра на непријављена потраживање. 

Бр. Фи. 348/46. — Од Окружног суда у Петров-
граду, 28 јуна 1946 године. К 3943 2.3 

ПОЖАРЕВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА 
И ШТЕДИОНИЦА У ПОЖАРЕВЦУ 

Одржаће свој трећи редовни збор акционара на 
дан 31 августа 1946 године у 10 часова пре подне у 
свом локалу у Пожаревцу са овим дневним редом: 

1) бирање деловође; 

2) бирање три акционара за оверу записника и 
бројање гласова; 

3) читање извештаја Управног к Надзорног 
одбора о раду и рачунима за 1945 годину и саопште-
н е о одобрењу престанка фузије Пожаревачке трго-
вачке банке и Пожаревачке штедионице од Мини-
старства трговине и снабдевања Србије; 

4) решавање о поднетим извештајима и давање 
разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад 
и рачуне У 1945 години; 

5) решавање о предлозима Управног и Надзор-
ног одбора или акционара који су поднети Управ-
ном одбору на десет дана пре састанка збора; 

6) бирање чланова за Управни и Надзорни од-
бор Пожаревачке трговачке банке; 

7) бирање чланова за Управни и Надзорни од-
јбор Пожаревачке штедионице. 

Депоновање акција извршиће се на банчиној бла-
гајни најкасније до 27 августа 1945 године. 
3252 2-3 Управа 

МОРАВСКА ШТЕДИОНИЦА, ЖАБАРИ 
у ванстечајној ликвидација 

Одржаће на дан 29 августа 1846 године редовни 
годишњи збор акционара у 11 часова пре подне у 
двојим просторијама са овим дневним редом: 

1) избор деловође и тр« акционара за оверу за-
писника; 

2) извештај ликвидатора о раду и рачунима У 
1945 години; 

3) извештај чланова Надзорног одбора о раду и 
рачунима за 1945 годину; 

4) давање разрешнице члановима Надзорног од-
бора и ликвидатору; 
л 6) избор чланова Надзорног одбора. 

Депоновање акција извршиће се код Пожаревачке 
трговачке банке у Пожаревцу до 25 августа 1946 
подине. 

Ликвидатор 
3253 2-3 Пожаревачка трговачка банка 

ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА ЗАВЕСА И ТЕПИХА А. Д. 
БЕОГРАД 

Одржаће на дан 30 августа 1946 године у 17 ча, 
сова по подне у фабричким просторијама на Ду-
шановцу Спасићева улица број 1 свој 23 редовне 
•бор акционара са следећим .дневник редом: 1 ј-.и 

1) избор д е л о в ц е збора н два оверача? 

Поји ће у »сто време бити и бројач«* глвсо^ву ^ ^1'''-' 

2) извештај Управног в Надзорног одбору о раду 
и билансу за 1945 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) бирање чланова Управног одбора и Надзорног 
према члану 30 и 40 друштвених правила; 

5) решавање о предлозима управе и акционара, 
ако их буде било. 

Депоновање акција, односно потврда до 23 авгу-
ста 1946 године у друштвеној канцеларија 

Београд, 20 Јула 1946 године. 
3282 2-3 Управа 

ЛИКВИДАЦИЈА ОКРУЖНОГ ТРГОВАЧКОГ А. Д. 
У КРУШЕВЦУ 

На основу одлуке ванредног збора акционара, 
одржаног на дан 5 јуна 1946 године и одлуке Окру-
жног народног одбора у Крушевцу бр. 7.132 од 9 јула 
1946 године, Окружно трговачко а, д. у Крушевцу 
ступило је у ликвидациЈу. 

Позива све своје дужнике да своја дуговања 
измире друштву одмах, а своје повериоце да У сми-
слу законских прописа пријаве своја потраживање 
друштву најкасније за 6 месеци од дана трећег 
објављиван^ овог огласа. 

У Крушевцу, 20 јула 1946 године. 
К 3947 1-3 Ликвидациона одбор 

ЗАДРУЖНА ГОСПОДАРСКА БАНКА Д. Д. 
У ЉУБЉАНИ ПОДРУЖНИЦА БЕОГРАД 

У ЛИКВИДАЦИЈИ 

На основу одобрења савезног Министарства фи-
нансија банковно и валутно одељење, Београд VII 
број 9057 од 16 новембра 1945 године и закључка 
Управног одбора Задружне господарев банке д, ЈЦ. 
у Љубљани од 19 новембра 1945 године објављује се: 

1) да се из регистра брише раније одређени ли-
квидатор „Банкарско друштво а. д." у Београду; 

2) да се укида .самостално пословање код Окру-
жног суда као трговачког суда у Београду реги-
строване подружнице Задружне г о с п о д а р е в банке 
д. д. у Београду и њени послови пренесу на Задру-
жну г о с п о д а р е в банку д. д. у Љубљани, подружницу 
у Новом Саду. 

Посл. бр. Фи 400^46. — Од Окружног суда за 
град Београд, 18 јула 1946 године. К 3948 14 

DRŽAVNO PODUZEĆE »GARIĆ« PROIZVODNJA 
OBUĆE, ZAGREB 

Ministar industrije i rudarstva Narodne Republike 
Hrvatske donio je odluku br. 77402-1946 od 26. lipnja 
1946 koja glasi: 

Poduzeće »Drava«, proizvod cipela u Zagrebu na-
stavit će svojim dosadašnjim poslovanjem kao državno 
poduzeće pod nazivom »Garić« proizvodnja obuće u 
Zagrebu, vlasnik poduzeća je Federativna Narodna Re-
publika Jugoslavija. 

»Garić« proizvodnja obuće u Zagrebu imade na te-
melju ove odluke provesti sva potrebna brisanja od-
nosno upise u sudskom trgovačkom registru, 

Poduzeće je zavedeno u registru industrijskih 
radnja kod Ministarstva industrije i rudarstva pod 
brojem 39/46. 

Poduzeće j je od I. ѓ(Srpnja 1946. nastavilo rad biv-
geg-poduzeća »Izjava«, rpr;pjz1vQd;

[icipdar ~ Zagreb,, Dq-
brinjfcka 12, ^pp^JPO-vj^t imenom^ »Državno poduzeće 
>Gari:ć* proizvodnja ..pbuCf. ,m,; Zagreb, Dobrin j з^а ) с2л 
: Ј11"'л' r D r ž a v n o poduzeće »Garant 

K, 3951 1-1 proizvodnja obuće, Zagreb 
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Дисциплинските прописи за работниците во прет-
пријатиетоги донесуе ацминистративно-оперативниот 
раководител на претпријатието или по неговото овла-
стував директорот. 

Член 42 
Работниците и службениците должни се да го 

чуваат државниот имот и одговараат за сета штета 
која што ке ја направат со својата вина или не-
хатност. 

Директорот, работниците и службениците должни 
се да ги чугаат сите подаци за претпријатието како 
службена тајна. 

Подаците од чл. 32 на овој закон можат да ги 
даваат само на државните органи и на лица овла-
стени по закон и под услови и во граници одре-
дени со закон. 

Службената тајна на претпријатието особено се 
должни да ја чуваат синдикалните организации. 

Член 43 
Синдикалната организација има право да му дава 

на директорот на претпријатието предлози во праша-
њата на позголемуење продуктивноста и ефективно-
ста на работата, за организација на работата во 
претпријатието, поарнуење условите на работата, 
поарнуење животните услови на работниците и слу-
жбениците и во персоналните прашања. 

Синдикалната организација во претпријатието 
има право и должност за сите неправилности во ра-
ботењето на претпријатието и директорот да го оба-
в е с т е административно-оперативниот раководител и 
другите повисоки државни органи. 

Директорот по сослушуењето на синдикалната 
организација прогласуе ударници. 

Член 44 
Дирекгороте должен да им овозможи работа на 

работничките повереници давајкји им потребни оба-
вештења заради извршуењето на нивните задаци, ка-
ко и со нив да соработуе во цел на заштита соци-
алните и економските интереси на работниците и слу. 
жбениците. 

12) Сметководство 
Член 45 

Раководителот на сметководството го поставуе и 
разрешуе административно-оперативниот раководител 
во согласност со надлежниот финансиски орган (чл. 
54 став 3 на овој закон). 

На ист начин во случај на потреба, се поставуе 
и се раЗ'Ј?ешуе и заменикот на раковоаителот па смет 
ководството. 

Раководителот на сметководството непосредно му 
одговара на директорот на претпријатието, а за стру-
чното вршење на сметководната служба добива смер-
ници и напатствија од непосредно повисокиот рако-
водител на сметководната служба. 

Член 46 
Задаток на раководителот на сметководството е: 
1) да организира и раководи со сметководството 

та претпријатието; 
2) да организира и раководи со постојаната слу-

жба на сметководствената контрола и евиденција; и 
3) да благовремено составуе и поднесуе на дирек-

торот предлози на финансиските планови и завршните 
:метК)И. 

Член 47 
Раководителот на сметководството заедно со ди-

)екторот на претпријатието е одговорен за испраз-
нета на сметководствената служба и завршните 
зметки. Тој пропишуе, покрај директорот, предлог 
1а финансискиот план и завршната сметка. 

Сите документи на паричен, мат ер« ален, пресмет-
ковен и кредитен карактер на основа кои што се 
*рши, приемот и издавањето на парите, како и доку-

ментине на основа кои се врЉи книжењето во ра-
ботните кн&ги, гти потпишу© покрај директорот или 
одредшиот.,с#ужбедак раководителот на сметковод-
ството. - V ' 

Член 48 
Ако по некое прашање од делокругот на смет-

ководството дојде до неслагање мег ју директорот 
и раководителот на сметководството, ке се из-
врши наредбата на директорот. Раководителот на 
сметководството должен е за тоа да по извести адми-
нистративно-оперативниот раководител. 

Член 49 
Службениците на сметководството на претприја-

тието во својата стручна работа непосредно му се 
подредени на раководителот на сметководството. 

Директорот на претпријатието ке побара мислење 
од раководителот на сметководството пред донесуење 
решење за службеничките односи на службениците 
од сметководството. 

13) Стручен совет 
Член 50 

Административно-оперативниот раководител може 
во секое претпријатие да постави стручен совет ка-
ко советодавен орган на директорот на претприја-
тието. Синдикалната организација во претпријатието 
одредуе еден свој член како претставник. 

Директорот на претпријатието се советуе со стру-
чниот совет во сите важни прашања во врска со 
работата на претпријатието. 

Стручниот совет ке го извести административно-
о.перативпиот раководител ако директорот на прет-
пријатието не го усвои мислењето на стручниот совет. 

14) Финансиско работење 
Член 51 

Работната година на претпријатието се поклопуе 
со буџетската година 

Член 52 
Финансиското работење на претпријатието се вр-

ши врз основа на финансискиот план. 
Финансискиот план се составуе за секоја работна 

година на основа производниот односно работниот 
план 

Финансискиот ила« ги обвакја приходите и расхо-
дите на претпријатието а се одобруе по прописите 
на Законот за државниот бупет. 

Член од 
Заради покриле на сезонските расходи (сезон-

ското производство, откуп и набавка), заради финан-
сирање на производството односно набавката до унов-
чуењето на продадената односно отпремевата стока, 
заради производството над планот и дрхтите сто-
пански потреби за разни работи, претпријатијата мо-
жат да бараат краткорочни кредити од државните 
банки. Државните банки даваат краткорочни кредити 
на основа на кредитниот план за поедини гранки 
на стопанството. Банката има право да го контролира 
употребуењето на тие кредити. 

На секое претпријатие му се отвора сметка кај 
одредената банка во смисла на Законот за уредуење 
и работење на кредитниот систем. 

Член 54 
Претпријатието на основа на одобрениот годишен 

финансиски план го разработуе финансискиот план 
за секое тромесечје унапред и го доставуе на адми-
»нистративногоперативниот раководител на одобру-
ење. Административно-оперативниот раководител врз 
основа на одобрените тромесечни финансиски пла-
нови на подредените му претпријатсГЈа составуе со-
бирен тромесечен план и го доставуе на надлежниот 
финансиски орган. 

Надлежниот финансиски орган должен е Да им 
обезбеди на претпријатијата потребни парични сред-
ства предвидени со тоомесечниот финансиски план. 

Надлежниот финансиски орган е министерството 
на финансиите на владата која што го основала прет-
пријавете*, односно финансиското одделеле иди 
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итниот одбор кој што го основал прет-

Член 55 
/г н,а секое тромесечје претпријатијата 

Јстојба на претпријатието и му го доста-
,министративно-оперативниот раководител, 

^стративно-оперативниот раководител со-
с т а в у Јирна тромесечна состојба на своите прет-
пријатија и му го доставуе на надлежниот финансиски 
јорган. 

Делот на печалбата предвидена со годишниот 
(финансиски план за внесуењето во буџетот, претпри-
јатието го плакЈа спрема тромесечпиот план во ме-
сечни рати до 27 на секој; месец, Пресметка на нлакја-
&>ето за секое тромесечје финансискиот орган ја 
Врши врз основа на тромесечните состојби на прет-
пријатието. 
, Член 56 
' Распоредот на печалбите се одредуе со финан-
сискиот план. 

Печалбата на претпријатието може да се упо-
треби: 

1) на позголемуења на обртни!е с р е д с в а ; 
2) на финансирање инвестициите; 
3) во корист на фондот на раководството на 

претпријатието; и 
4) во корист на буџетот на органот кој што го 

Основал претпријатието. 
При одобруењето на финансиските планови може 

[да се предвиди на административно-оперативниот ра-
ководител да му се стават на располагање резервни 
средства во одреден постотак од печалбите на под-
редените му претпријатија. Резервните средства слу-
жат за позголемуење н а основните средства и обрт-
ните средства на претпријатието во текот на го-
дината. 

Член 57 
По завршетокот на работната година претприја-

ггесјата ги заклучуат работните книги и составуат 
Ба>вршна сметка. Завршната сметка се состои од три 
дела: сметковен, статистички и извештај за работе-
њето. 

Поблиски одредби за завршната сметка ке донесе 
Бди,;ата ФНРЈ по предлог на Министерот на ф:гнан-
'сише. 

Обликот на финансиските планови и завршните 
сметки, како & поблиски одредби за финансиското 
работење ке пропише Министерот на финансиите 
ФНРЈ. 

15) Ревизија и комплексна ревизија 
Член 58 

Во секое претпријатие мора најмалку еднаш го-
дишно да се изврши ревизија во цел: 

1) испитуење исправноста на работата на прет-
пријатието, 

2) установљење како претпријатието го &:звршуе 
производниот односно работниот план и поставени ге 
&адаци; 

3) иопитуење на финансиското работење, утврду-
јењс начинот на вршењето на сметководствената слу-
жба во претпријатието, проверуење исправноста на 
документите и поедините книжења, како и спречу-
'ење на неправилното, немирното и злонамерното ра-
куење со народниот имот. 

А д м и н и е тр а т ив но -о п е ра г и в н и о т раново д>шг ел дол-
жен е да превземе потребни мерки за да се отстранат 
сите неправилност: утврдени при ревизијата. 

Поблиски одредби за ревизијата на претприја-
тието ко донесе Владата ФНРЈ по предлог на Ми-
нистерот на финансиите. 

Чтен 59 
Во цел на сестрано™ проверуење на целокупното 

работење ча претпријатието (техничкото . производ-
ното, стручното, административното, финансиското 
јр г. е.) адм&иистративно-оперативниот раководител 

донесуе решење за спр жед} ењето на комплексна 
ревизија. 

Комплексна!а ревизија има д а се спроведе нај-
малку еднаш годишно. 

Во таа цел административно-оперативниот рако-
водител образуе комисија од стопански, технички, 
финансиски и други стручњаци кои што сестрано ке 
го испитаат работењето на претпријатието. 

16) Фонд за раководството на претпријатието и 
централен фонд на претпријатието 

Член 60 
Фондот на раководството на претпријатието слу-

жи за изградба жилишта на работниците и службе-
ниците, културни и социални установи за работниците 
и службениците на претпријатието (обданишта, клу-
бови, мензи и т. н.), за награда на ударииците и 
новаторске и на особено истакнатите работници и 
службеници, како и за подигнуење стручната спрема 
на работниците и службениците и т. ел. 

Член 61 
Со фондот на раководството на претпријатието 

управне директор. Директорот е должен во уираву-
ењето со фондот да се советуе со синдикалната ор-
ганизација. 

Член 62 
За давање награди на раководителите на претпри-

јатието може да се образуе централен фонд на прет-
пријатието кај админ'и'стративно-опергтивниот рако-
водител. 

Средствата за централниот фонд ке се даваат од 
фондот на раководството на претпријатијата. Адми-
кистратизно-оперативниот раководител ке го одреди 
постотокот кој што ке се дава од фондот на рако-
водство на претпријатието на централниот фонд. 

Владата ФНРЈ ке пропише поблиски одредби за 
овие ф он ДОЕН 1. 

17) Арбитража 
Член 63 

Меѓусебните спорови на државните претпријатија 
се реш-уаг преку арбитража. 

Одлуките донесени преку арби1 раиса имаат сг,гла 
на правосилна пресуда на редовен суд. 

Поблиски прописи за арбитражата донесуе Вла-
дата ФНРЈ со уредба 

18) Преодни и завршни наредби 
Член 64 

Државните стопански претпријатија кои што за-
почнале со работа пред донесуељето на овој закон 
мораат да бидат запишани во регистер на државните 
претпријатија до 1 септември 1946 година. 

До уписот во регистер на државните претприја-
тија, административно-оперативните раководители 
дон е су ат односно ке ги ооо брав а,т правилата на прет-
пријатијата кон прописите на овој закон. 

. Член 65 
Сите /претпријатија ке поднесат извештај за својот 

им1; г со состојбата на ден 1 септември 1946 година. 
Поблиски прописи за начинот на составуењего 

на овие извештаи и за сроковите на подиесуење ке 
донесе Владата ФНРЈ. 

Член бб 
Финансиските планови на претпријатијата за 

1946 година ке се одобруат спрема прописите од чл. 
10 на Финансискиот закон ФНРЈ за 1946 година. 

Член 67 г 

Прописите на Уредбата за оснивање на реви-
вионите заводи на народните републички бр. 127 од 
в. јануари 1946 година нема да се примееуат нџ 
жавните стопански претпријатија. 
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Член 6в 
Се »власгуе М и л е т е рот на ф инан си ите ФНРЈ 

[да привремено, додека тоа приликите бараат, може 
јпоедини претпријатија да ги ослободи од поднесу-
јењего на тромесечни финансиски планови и состојби. 

Член 69 
Органите надлежни за оснивање претпријатија 

Ј&О смисла на чл. 3 овој закон под чијата управа 
Односно адшшистративно-оперативното раководство 
сега се -навогјаат стопанските претпријатија должни 
се до 1 септември 1946 година ^ рпие^^т рршр^а 
скз кои што ке ја сообразат организацијата и одно-, 
сите на држави ИТ? ст!) И И Т А Ш прМШијатила кон ОВОЈ 
ваКДОЈ. 
— Се донесуењето на тоа решење престануат да 
важат пораните прописи со кои што претпријатијата 
се основани. 

I ' Член 70 

Сите прописи кои што се во противност со овој 
закон престану ат да важат. 

Член 71 
Овој закон влегуе во оила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 374 
24 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

[Миле Перуничич, е р. др. Иван Рибар, е. р. 

438. 
У К А З 

Член 3 
За извршуење оваа одлука ке се грижи Мини-

етерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 4 
Оваа одлука влегуе во сила по изпасуењ:то во 

Народната скупштина ФНРЈ. 
У. бр. 370 

24 јули 1946 1 одина 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

439. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, Прези-
-диумот на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија ја прогласуе Одлу-
ката за извонредна постојана државна доживотна 
помошт, а која гласи: 

/ О Д Л У К А 

ЗА ИЗВОНРЕДНАТА ПОСТОЈАНА ДРЖАВНА ДО-
ЖИВОТНА ПОМОШТ 

Член 1 
Постојана лична месечна доживотна помошт се 

доделу? на: 
Дин. месечно 

'Машана П. Рајкович од Пипери — 700.— 
Гјоргјија Димич од Беране — — — — 750.— 
Катарина вд. Ја^бриша на др. Алојзија 

Миливоја од Белград — 5.000.— 
Надежда вд. на Петра Попович од Бел- — 

град 2.000.— 

ч , Плен 2 

Со постојаната лична месечна помошт која ја 
предвидуе членот 1 на оваа одлука не им припаѓаа 
ни лични ни фамилијарен додаток, а правото за при-
мање на оваа помошт престануе врз основа на од-
редбите кои што важат за пензионисаиите државни 
службеници а има да им се смета од денот на иле* 
ГУ^&ето ар .сила на оваа одлука. . , 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија ја пр огласу е Одлу. 
кана за извонредна државна помошт која се доде-
луе на лица на кои истата е запрена на основа про-
писите од членот 13 на Уредбата за установуење 
правото на пензија, а која гласи: 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОНРЕДНА ДРЖАВНА П О М О Ш ! КОЈА СЕ 
ДОДЕ ЛУ Е НА ЛИЦА НА КОИ ИСТАТА ИМ Е 
ЗАПРЕНА НА ОСНОВА ПРОПИСИТЕ ОД ЧЛЕ-

НОТ 13 НА УРЕДБАТА ЗА УСТАНОВУЕЊЕ 
ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 
Постојана лична месечна доживотна помошт се 

доделу е на: 
Дин. месечно 

Милка вд. Петра Кочич од Белград — 2.000.— 
Ана вд. на др. Анте Трумбич од Загреб — 4.000.— 
Радомира Кикјович од Слатина — 1,500.— 
Л^убица вд. на Васо Ковачевич од 

Котор — - - — — 1.000.— 
Стана Ј. Баич од Плавље — 1.000.— 
Ана вд. Марка Берберович од Котор — 1 .ООО.— 

Член 2 
Со постојана^ лична месечна помошт која Ја 

предвидуе членот 1 на оваа одлука -не им припагја. 
ни лични ни фамилијарен додаток, а правото за 
примање на оваа подоил* престануе врз основа на 
одредбите кои важат за панзионисаните државни 
службеници, а има да им се смета од денот на вле-
ч е њ е т о во сила на оваа одлука. 

Член 3 
За извршуење оваа одлука ке се грижи Министе-

рот на финансиите ФНРЈ. 

Член 4 
Оваа одлука влегуе во сила по изгласуењето 

во Народната скупштина ФНРЈ. 

Президиум на Народната скупштина 
на Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југославија 

У.Бр. 375 
24 јули 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. ДР« Иван Рибар, е. р. 
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440. 
У К А З 

Президиумот на Народната скупштина на Феде-
ративна га Народна Република Југославија по пред* 
лог на Владата ФНРЈ, а на основа членот 74 точка 
16 Уставот 

ги п р о г л а с у е 
а) поледелското добро „Иванинград"; и 
б) државното земјиште во КутиЈево (50 к. јутра) 

кое што досега го држало ергеле 10 во Кутијево, 
— за добре од општодржавпо значење, па шааг 
да се стават под непосредна управа да Сојузната 
влада. 

У. бр. 384 
26 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е р. др. Иван Рибар, е. р. 

441. 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕ. 
ЊЕ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА 

СКУПШТИНА ФНРЈ 
(Усвоен на седницата на Президиумот од 19 јули 

1946 година) 
Член 1 

Работите кои што му се ставени во надлежност 
со Уставот и Законот за Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, Президиумот ги »врши според 
одредбите Н ? ОВОЈ правилник. 

За сите предмети решава Президиумот на полна 
седница освен во случаи каде со Законот за Пре-
зч дну мот на Народната скупштина ФНРЈ и со овој 
правилник е инаку предвидено. 

Член 2 
П р е д а в а њ е т о на државата спроти изострени-

те држави го вршат во име на Президиумот прет-
седателот и секретарот на Президиумот заедно или 
претседателот са&\ 

Член 3 
Сите укази, одлуки, решења и сета преписка 

на Президиумот ја пзтпишуат заедно претседате-
лот и секретарот на Президиумот. 

Актите на Секретаријатот на Президиумот ги 
потпишуе секретарот сам. 

Член 4 
Во случај на спреченост претседателот го заме-

н а т потпретседателите по ред. 

Член 5 
Примање акредитизни и одзовни писма на 

странски ополномоштени дипломатски претставници 
со попе на Президиумот вршат претседателот и се-
кретарот. 

Член 6 
Седниците на Лрезидиумот ги свикуе претседа-

тел :т по решението па Претседателството на Пре-
зчдиучот според потреба. Во позивот и а седница 
мора да '>»1 де уклучен и дневниот ред на седница-

та, Сите членови на Президиумот треба навремено 
да бидат запознаени со предметите кон што ке се 
решаваат на седницата. 

Со седницата раководи претседателот. 
Претседателот е должен да ја свика седницата 

и на барање од пет членови на Президиумот. Ако 
така барана седница ае биде свикана во срок од 
пет дена, предлагачите можат саѓи да упатат позив 
на седница. 

Член 7 
Седниците на Президиумот по правило не се јав-

ни и на нив можат да присаствуат само членовите на 
Президиумот и членовите на Сојузната влада. Прет-
седателството на Президиумог може да повика и 
други лица, ако е потребно да, го чуе нивното ми-
слење при решавањето на некое прашање. 

Президиумст мож^ по одреденото прашање да 
држи и јавна седница. 

Член В 
Седниците ке се држат додека не се исцрпе днев-

ниот ред. 
Член 9 

Краток записник на седниците води секретарот 
на Президиумот. По решението на седницата може 
да се води и стенографски записник. 

Записникот се чита на почетокот на наредната 
седница. Ако секретарот не ги усвои забелешките 
на записник а забел* шката не ке биде повлечена, за 
забелешката решава Презчдиумот без претрес. 

Записникот после примањето го заверуат прет-
седателот и секретарот. 

Стенографските белешки можат, спрема реше-
нието на седницата, да се објават во целост или де-
лимично. КратЈК записник се објавуе во „Службе-
ниот лист на Федеративната Народна Република 
Југославија'". 

Член 10 
Извештаите на поедини одделена или комисии 

на Президиумот ке ги чита и застапуе оној член на 
Президиумот кои што раководи со дотичното одде-
ление или комисија. 

За другите предмети ке н реферисаг на сед-
ницата претседателот или секретарот. 

Член 11 
Начин -на работата на седницата има да биде 

сходен на начелата од скупштинскиот пословник. 
Седницата е способна за работа ако е присетио 

мнозинството на членовите на Президиумот, а ре-
шената се донесуат со мнозинство на гласовите. 

За проучуење поедини прашања Пр е зидну мот 
може да одреди други комисии од своите членови 
или од стручњаци. 

Член 12 
Претседателот, потпретседателите и секретарот 

на Президиул'от го сочинуат Претседателството на 
Президиум от. 

Претседателството на Президиумот е овластено 
во име на П^езидиумот: 

1) да свикуе со указ заседанија на Народната 
скупштина согласно на Уставот; 

2) да дава обвезни толкуења на сојузните зако-
ни по сослушуење мислењата на Одделеното зз 
оцена согласноста и толкуење на законите; 

3) да прогласуе закони изгласани во обата дома 
на Народната скупштина и да ги објавуе во „Слу-
жбениот лист ФНРЈ"; да проглаеуе и објавуе за-
кони според чл. 136 Уставот додека трае предвиде.-
киот срок на тој член; 

4) да издава укази; 
5) да донесуе одлуки по молбите за помилуење 

според прописите на законите; 
6) да доделуе одлпкуења и почесни звања спо« 

ред прописите на законите. За одликуење членовите 
.на Президиумот одлу чуе Президиумот н«а полна 
седница; 
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7) да ратификуе меѓународни договори, освен 
оние кои што се ратификуат на заедничката седни. 
Ца на обата до^а на гкупштината; 

8) да назначуе и одзовуе по предло1 на Влада-
та амбасадори, извонредни пратеници и ополномо-
штени пратеници во странските држави; 

9) да одредуе заменици на отсатните членови 
на Владата ФНРЈ по предлог на Претседателот на 
Владата; 

10) да по предлог на Врховниот командант на 
оружените сили на ФНРЈ произведу е и унапредуе 
генерали и адмирали на Југословенската армија; и 

11) да одр е ду е по предлог на Владата ФНРЈ кои 
претпријатија и установи имаат општодржавно 
значење. 

Президиумот може да го овласти Претседател-
ството на Президиумот да врши и други работи од 
неговата надлежност, освен оние кои што спр оги 
чл. 6 Законот на Президиумот на Народната скуп-
штина ФНРЈ спагјаат во исклучива надлежност на 
Президиу^от. 

Член 13 
Членовите на Претседателството на Президи-

умот пребиваат постојано во Белград и можат да се 
оддалечат од Белград само пс решење на седница-
та на Претседателството. 

Член 14 
Претседателството на Президиумот се состануе 

кога што треба да се донесе »некое решење. Реше-
ната се донесуат со мнозинство на гласовите и се 
внесуат во записник. За седниците на кои се реша-
ва по молбите за помилуења осудените лица се во-
дат посебни записници кои што ги потпишуат сите 
присатни членови на Претседателството. 

Член 15 
Службениците на Президиумот се поставуат по 

прописите на Законот за државните службеници. 
Претседателот и а Поезидиумот го извршуе бу-

кетот иа Президиумот. 
Член 16 

Претседателство на Президиумот раководи со 
работите на Президиумот преку поедини одделена 
на чие чело стоат потпретседателите или секретарот 
на Президиу^от. 

Президиумот има следни одделена: 
1) Секретаријат 
2) Одделење за оцена соглаеонста и толкуење 

на законите, 
3) Одделење за помилуење. 
При Президиумот постои Канцеларија на орде-

њ е м , со која раководи шефот на канцеларијата. 

Член 17 
Со Секретаријатот раководи секретарот на 

Президиумот. 
Секретаријатот и^а следни отсеци: 
1) Кабинет на секретарот на Президиумот со 

Протоколот, 
2) Општа канцеларија, 
3) Персонален отсек, 
4) Благајна, сметководство и економат, 
5) Технички отсек, 
6) Библиотека, 
7) Отсек за сигурноста. 

Член 18 

Оделењето за оцене согласноста и толкуење 
На законите ги проучуе сите прашања во врска с о 

оцената која што Преизидиумот е должен да ја 
даде за согласноста на законите -на народните ре-
публики со Уставот ФНРЈ и сојузните закони, како 
ји во врска со сојузното толкуење на сојузните за-
кони и со оцената за согласноста на уредбите, на-
патствијата, наредбите и решената на членовите од 
Сојузната влада. 

Со одделеното раководи еден од потпретседа-
телите на ПрезидиувоЈТ. 

Со администрацијата на одделението раководи 
начелникот на одделението со персоналот. 

Одделењето го следи развитокот на целокуп-
ното сојузно и републиканец законодавство. 

Во цел на проучуење законодавство и нацрту-
ење задачите на ова одделение Претседателството на 
Президиумот образуе при одделењето Правни совет 
од правни стручњаци (професори, судии, јавни 
обвинители и други правници). Правниот совет се 
состануе според потреба а неговите седници ги 
свикуе потпретседателот на Президиумот кој што 
раководи со ева одделеше. Начелникот на одделено-
то е член на Правниот совет. 

Членовите на Правниот совет добиваат хонорар 
од седница или од р е ф е р п . Хонорарот го одредуе 
Претседателството по предлог на оддслењето. 

Одлуките за оцена согласноста и за толкуење 
законите ги донесуе Претседателството Прези-
диумот по сослушале мислењето на одделењето. 

Член 19 
Сог одделението за помилуење раководи еден од 

потпретседателите. Одделението, на чие чело стои 
начелник, подготвуе материал по молбите За поми-
луење за седницата на Претседателството. 

Бр. 10.000 
19 јули 1946 година 

Белград ' ч 
Президиум на Народната скупштина 

на Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

442. 
На основа членот 40 Законот за војните воени 

инвалиди прошишуам 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ЗАШТИТЕНИ СО ЗА-
КОНОТ ЗА ВОЈНИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ 

Лекарски комисии и нивниот задаток 
Член 1 

Заради утврд«уен>ето причините и степенот на 
неспособноста за привре дуење кај војните воени 
инвалиди и другите лица заштитени со Закон да 
војните воени инвалиди постоат пониски и повисоки 
лекарска комисии. 

Член 2 
Лекарските комисии имаат за задаток кај вој-

ните воени инвалиди да: 
1) утврдуат природа, вид и тежина на последи-

ците на сите рани, повреди, озледи или болести и 
влијание на овие »а способноста за привредуење, 
како и да го одредат процентот и траењето на не-
способноста за привредуење; 

2) да даваат мислење да ли неспособноста на 
прегледаното лице е во узрочна врска со вршењето 
на воената должност или другите должности за 
воените цели или за целите на државната безбед-
ност за време на војна, или таа неспособност е по-
следица на некоја друга причина. 

Кај лице, кое што по основа на болест смета оти 
ги исполнуе условите за признавање на инвалид-
ските права, комисијата особено ке утврди да ли 
сегашната негова здравствена состојба е во непо-
средна узрочна врска со болеста која што е добит 
За време на војната или неговата з д р а ч л с о -
стојба се влошила заради војните напори, вршејкји 
ја воената должност или даути должности за воен« 
цели или за цели на државната безбедност, 
болеста е илко последица на времето на животот, 
наследството или други причини. 
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Член 3 
Кај други лица заштитени со Законот за војните 

воен« инвалиди, доколку за стекнуење на инвалид-
ските права е потребно да се утврди нивната неспо-
собност за привредуење, лекарските комисии имаат 
за задаток да утврдат: 

1) ка ј вдовица, родители, односно дедо и баба 
само неспособност за привредуење; 

2) кај деца потполна неспособност за привре-
дуење. 

При утврдуењето неспособноста за привредуење 
на споменатите лица комисијата ке применуе најсо-
времени методи на испиту ење здравствената состојба, 
при што ке води сметка за занивамањето, времето 
на животот и другите опстојатедства кои што се 
важни за правилна оцена. 

Член 4 
За душевно болни лица и лица кои што се на-

вогјаат на лечење во болници и санаториуми, лекар-
ската комисија од овие установи ке го побара на-
лЈазот и комисиското мислење и на основа на тоа 
ке ја утврди неспособноста за привредуење на до-
т и ч н о г лице. Ако најде за потребно таквото лице 
комисијата може и да го прегледа. 

Член 5 
Лицето кое што се навогја во иностранство ке 

го прегледаат двајца лекари специјалисти, по воз-
можност државјани ФНРЈ, во присаство на еден 
службеник од нашето дипломатско претставништво 
во дотичната држава. Извештајот за прегледот ке 
му се достави на Инвалидското одделена на Мини-
стерството на народната одбрана, кое што предметот 
ке го достави на лекарската комисија да Н утврди 
неспособноста за привредуење. 

Член 6 
Лекарските комисии Ја оценуат само медицин-

ската страна на квалификациите на прегледаното 
лице, з не решуе за признавањето на инвалидските 
права. 

Член 7 
Неспособноста за привредуење се одредуе во 

проценти само ка ј војните воени инвалиди. 

Состав и работењето на лекарските комисии 
Член 8 

Пониските лекарски комисии се образуат при 
начелствата на воените окрузи со решење на штабот 
од армијата, а за град Белград в Округот белград-
ски со решење на помошникот на Министерот н<з 
народната одбрана. 

Пониските лекарски КОМИСИЈИ' се состоат од 
двајца лекари, од кои што е еден хирург, и еден 
сфицер-војни воен инвалид. На членовите на коми-
сиите, п ј потреба, им се одредуат и заменици. Коми-
сијата има деловогја кого « го ста.вуе на распола-
гање начелството на воениот округ—^инвалидската 
секција. 

Решението за состав на пониската лекарска ко-
мисија и се доставу е на надлежната инвалидска сек-
ција при начелството на воениот округ, 

Член 9 
Повисоките лекарски комисии се образуат при 

штабовите на армиите, а за град Белград и Округот 
белградски при Инвалидското одделена на Мини-
стерство го на народната одбрана. 

Овие комисии се поставуат со решење на штабот 
на армијата односно со решење на помошникот на 
Министерот на народната одбрана, а се состоат од 
пет членови, и тоа: тројца лекари од разни специ-
алности од кои еден мора да биде хирург, еден 
офицер на ЈА и еден војни воен инвалид. На члено-
вите на комисиите, по потреба, им се одредуат и за-

меници. Комисијата има деловогја кого и го ставуе 
на располагање инвалидското одделење на армијата, 
односно Министерството на народната одбрана. 

Член 10 
Еден од лекарите на пониската и повисоката 

лекарска комисија може, по потреба, да биде т р о -
јански лекар во државна служба кого ке го пред-
ложи Министерството за заштита на народното 
здравје на односната народна република. 

Член 11 
Лекарскиот преглед на лицата заштитени со За-

конот за војните воени инвалиди го вршат лекар-
ските комисии на барање на инвалидските секции 
при начелствата на воените окрузи. Истовремено 
инвалидските секции при начелствата на воените 
окрузи ке им достават на лекарските комисии и 
инвалидските предмети од лицата кои што треба да 
се прегледаат. 

Член 12 
Инвалидската секција при начелството на вое-

ниот округ ке го припреми распоредот за преглед 
на лицата. 

Лекарските комисии можат, по потреба, да бидат 
движни заради што побрго и поуспешно извршуење 
на прегледите 

Позивот за преглед на заинтересираното лице 
му се доставуе на месниот народен одбор на она 
место во кое што тоа пребива. 

Член 13 
Лицата повикани на преглед кои што, спрема 

извештајот на месниот народен одбор, заради сво-
јата здравствена состојба се неспособни за патуење, 
ке ги прегледаат к^ ј нивната кукја двајца лекари, 
од кои еден е во државна служба, во присаство на 
член од месниот народен одбор. Тие имаат да ја 
утврдат дијагнозата и општата состојба на прегле-
даното лице и за тоа да поднесат извештај на над-
лежната лекарска комисија, преку инвалидската сек-
ција при начелството на воениот округ, која на 
основа на таков налаз и мислење ке донесе одлука 
во поглед на неспособноста за привредуење на такво 
лице. Ако најде за потребно може претходно сама 
да го прегледа или да го упати во болница на спе« 
циален преглед, 

Член 14 
Комисијата пред но што ке пристапи на прегле* 

дот на повиканото лице: 
1) ке го утврди неговиот идентитет; 
2) ке го прочита актот за неговиот пор-ан пре-

глед, ка)Ко и другите акти во врска со рануењето и 
болеста; и 

3) ке земе по потреба и подаци од повиканото 
лице, доколку е тоа потребно за комисијата заради 
нејзината правилна оцена. 

Член 15 
Комисијата ке го прегледа повиканиот војни 

воен инвалид придржуејкји се во се кон овој пра-
вилник и Напатствие^ за процена стопанската не-
способност на војните воени инвалиди, а другите 
лица придржуејкји се само кон овој правилник. 

Сите членови на комисијата присаствуат на пре-
гледот и имаат право да бараат потребни обаве-
ж у е ња. 

Член 16 
Ако комисијата при прегледот најде оти заради 

одредуењето на точната дијагноза и процентот на 
неспособноста е потребно да повиканото лице биде 
на испитуење или да биде прегледано од лекар спе-
циалиста, ке го упати во најблиската воена или 
граѓанска болница во која што има такви специ-
алисти. Исто така ке се постапи ако се потребна 
особени прегледи: бактериолошки, серолошке, хе-
миски, рентгенолошки и сличим. 
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Член 17 
При утврдуењето на неспособноста за привре-

дуење комисијата е должна да одреди да ли таа 
неспособност е постојана или привремена. Ако најде 
оти неспособноста за привредуење на прегледаното 
лице е привремена, ке го одреди траењето на таа 
неспособност и времето кога дотично™ лице ке 
биде подвргнато на повторен преглед. 

Член 18 
Лекарските комисии издаваат инвалид ок и уве-

рења по пропишан образец само на оние војни 
воен« инвалиди за кои што ке најдат Да имаат 20 
и повекје проценти неспособност за привредуење и 
да е таа неспособност во узрочна врска со опсто-
јателствата кои што ги предвидуе чл. 2 на овој 
правилник. Еден примерок на инвалидското уверење 
му се доставуе на инвалидот, ако не е присутен, 
преку месниот народен одбор, а другиот примерок 
се задржуе во инвалидскиот предмет. 

Во сите други случаи лекарската комисија нема 
да издава инвалидски уверења, туку својата одлука 
(ншазот и мислењето) ке го констатира на самиот 
инвалидски предмет. 

Пониските лекарски комисии донесуат одлука 
едногласно и ја потпишуат сите членови. Во случај 
да се мислењата поделени комисијата предметот ез 
лицето— и без жалба— ке го упати на повисоката 
лекарска комисија да донесе конечна одлука. 

Член 19 
Инвалидското уверење треба да ги содржи сите 

опстојателства кои што од медецинското гледиште 
се од .важност за донесуење правилна одлука по 
инвалидскиот предмет Инвалидското уверење осо-
бено треба да ги содржи подарите за видот на ра-
ката, повредата, озледата или болест (со медецинска 
терминологија и со народен израз), процентот на 
неспособноста за привредуење и мислењето да лс? 
оваа неспособност може да се доведе во узрочна 
врска со ошстојателствата кои што ги предвидив чл. 
2 на овој правилник, означуејкји ја односната глава 
и редниот број) од Напатствие^ за процена на сто-
панската неспособност на војните воени инвалиди. 
Истовремено ке се означи да ли таа неспособност е 
постојана или привремена и за кое време.. 

Кога лекарските комисии не ке издадат инвалид-
ски уверења, туку своите одуки ги констатираат на 
самите предмети, тогај ке наведат: 

1) мај лицата кои што бараат да бидат признати 
за војни воени инвалиди дијагнозата и констата-
цијата да таа не повлечуе никаков процент на не-
способност, а доколку повлгчуе, да не е во узроче 
на врска со опстојателствата за кои што зборуе чл. 
2 на овој правилник; 

2) кај другите лица дијагнозата и мислењето да 
ли е прегледаното лице во оглед на опстојателства.-
та наведени во чл. 2 на овој правилник неспособно 
за привредуење. Неспособноста кај децата ^оже да 
биде и привремена, но мора Да бите потполна и да 
настапила пред навртените 17 години, односно пред 
(навртените 23 години нг животот ако се школуат. 

Член 20 
Против одлуката на пониската лекарска комисија 

прегледаното лице мсже да поднесе жалба на пови, 
соката лекарска комисија преку инвалидската сек-
ција при начелството на воениот округ во срок од 
триесет дена од денот на соопштуењето, односно 
приемот на одлуката. При предавањето на одлуката 
прегледаното лице може да се одрече од жалбата« 
Во тој случај инвалидските секции предметот одма 
ке и го достават на надлежната инвалидска коми? 
сија, а во противно ке се причека истекот на срокот 
за жалбата. Прегледаното лице по приемот на од* 
луката може ка ј инвалидската секција од^а на за* 
лисник да изјави жалба. 
, Во одлуката треба да стои и поука за жалбата« 

Член 21 
Во случај на навремено изјавена жалба инва-

лидската секција, односно пониската лекарска коми-
сија, ке го достави предметот заедно со жалбата 
на повисоката лекарска комисија. 

Член 22 
Ако е жалбата ненавремена, инвалидската сек-

ција тоа само ке го констатира на жалбата, ке ја 
приклучи истата кон инвалидскиот предмет и целиот 
предмет ке и го достави на надлежната инвалидска 
комисија. 

Член 23 
Повисоката лекарска комисија, кога по навреме* 

ната жалба ке го добие предметот од инвалидската 
секција, односно од лекарската комисија, ке го по. 
вика жалителот на преглед и потоа ке донесе конеч-
на одлука. 

Член 24 
Повисока лекарска комисија по завршениот пре-

глед во сите случаи ке го доставуе предметот и од-
луката ^на надлежната инвалидска комисија. Инва-
лидското уверење се доставуе во два примерка од 
кои еден инвалидската комисија ке му го предаде 
на БОЈНИОТ воен инвалид, 

Евиденција на прегледаните лица 
Член 25 

Инвалидските секции при начелствата на вое-
ните окрузи должни се да водат список на прегле-
даните лица со назначуењето резултатот на прегле-
дот по пропишаниот образец. 

Завршни одредби 
Чтен 26 

Се овластуе Инвалидското оделење на Министер-
ството на народната одбрана да дава потребни обја-
снувала во врска со овој правилник 

Член 27 
Овој правилник влегуе во сила кога ке се об-

јави во „Службениот лист на Ф е д е р а л н а т а Народ-
на Република Југославија", 

Ин. бр 3851 
30 јули 1946 година 

Белград 
Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р« 

443. 
На основа чл 32. 42 и 44 Законот за војните вое-

ни инвалиди поопишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ 
I Постапка 

Член 1 
Заради признавање инвалидските права по За-

конот за војните воени инвалиди пријава *се под-
несуе: 

1) на инвалидската комисија при штабот на ар-
мијата, или 

2) на инвалидската секција при начелството на 
воениот округ. 

Пријавата се поднесуе писмено или усмено. 
Усмената пријава сг дава на записник кај инвалид-
ската комисија при штабот на армијата или кај ин* 
валидната секција при начелството »а воениот округ, 



Страна 742 — Број 62 СЛУЖБЕН ЛИСТ Метеж, 2 август 1946 

Член 2 
Пријавата треба да содржи: 
1) презиме, име и татково име на инвалидот; 
2) чин и занимање; 
3) година и место на раѓањето ; 
4) место на живеењето односно пребивалиштето; 
5) кога е мобилисан, односно кога стапил во 

Партизанските одреди на Југославија, во Народно-
о с л о б о д и т е л н а војска и Партизанските одреди на 
Југославија или Југословенската армија; 

6) на која единица припагјал во моментот на 
о-неспособуењето: 

7) на кој ден, месец и година е онеспособен, од 
кого е онеспособен, во која борба и во кој дел на 
телото, на кој положај и место, односно кога е при-
мен во болница; 

8) име и презиме на претпоставените војни ста. 
решини; 

9) во која болница се лекуел, колку време, име 
и презиме на лекарот кој што го лекуел; 

10) имињата на свелоните — војните другари на 
кои ипо им е лози31 о кога инвалидот е онеспособен. 

Лицата вон од сгставот на Партизанските од-
реди на Југославија, Народноослободителната во ј . 
ска и Партизанските одреди на Југославија, 'односно 
Југословенската аомија, треба во пријавата да наве-
дат во којз борбл се онеспособени (заседа, офан-
зива на непријателот, тројка, испади и на тоа слич-
но), на каква должност и под какви опстојателства, 
како и подаци кои тито на нив се однесуат од пред-
ниот став на овој член. 

Лицата кои што го доведуат своето право на 
помошт и заштита ои загинатите, умрените или 
останатите поднесуат пријава со истите подаци од 
ставот 1 на овој член за загинатиот, умрениот или 
останатиот . Осем тоа, ^вие лина поднесуат уште и 
овие подани: своето име и презиме, занимавање, го-
дина и место на раѓањето , место на пребттвалиштето* 
односно на живеењето, Фамилијарната и имотната 
состојба. 

Член 3 
Доколку подносителот на пријавата располага со 

писмени докази за фактите од чл 2 на овој правил-
ник е должен ца ги пгиложи со пријавата. 

Подносителот *а пријавата кој што бара додаток 
на деца е должен за нив да поднесе извод од кни-
гата на родените. 

Со п р и ј а в е а ге п 'днесуе и уверење издадено 
од месниот, градскиот односно околискиот (реон-
скиот) народен одбор да не постоат смекји од чл. 6 
на Законот за војните воени инвалиди. 

Член 4 
Инвалидската секцији пои начелство™ на вое-

ниот округ кога ке ја прими пријавата е должна да 
ги прибави сите докази што се потребни за правилно 
решење на инвалидскиот предмет, доколку истите не 
се приложени со пријавата. 

Инвалидска секција при собирањето на подаците 
ке ги упатуе на ле-карско-комисиски преглед сите 
оние липа кои што мораат претходно да се преглсдат 
зарада стекнуење помошт и заштита по Законот за 
војните воени инвалиди. 

Кога ке ги присобере потребните подаци инва-
лидската секција ке го достави поедлогот на, надлеж-
ната инвалидска комисија на решење. 

Член 5 
Инвалидската комисија при штабот на армијата, 

кога ја прима пријавата непосредно од подносителот 
или преку инвалидската секција, такугјере е должна 
да прибави докази кои се потребни за правилно ре-
шење на инвалидскиот предмет. Потребните докази 
ги прибавуе непосредно или преку инвалидските 
секции. 

Член 6 
Инвалидската комисија при штабот на армијата 

ја одредуе својата надлежност по местото на преби-
валиштето, односно живеењето на подносителот на 
пријавата. 

Член 7 
При донесуење одлуката за признавање инвалид-

ското својство, инвалидската комисија ке ги зема 
првенствено во оглед исправите на воените единици, 
команди и установи, а по тоа јавните исправи на гра-
ѓанските власти и дупите доказни средства. 

Доказниот материал инвалидските комисии го 
ценат по слободно убегје^е. 

Член 8 
На основа присобраните подаци инвалидската 

комисија при штабот на армијата донесуе решење со 
кое на молителот му се признаваат инвалидските 
права по Законот за војните воени инвалиди или се 
одбива од барањето. 

Во секое решење мораат да бидат наведени до-
казите, нивната содржина, оцена на тие докази, како 
и поука во поглед на употреба жалбата. 

Член 9 
Против решението на инвалидската комисија при 

штабот на армијата може да се поднесе жалба на 
Врховната инвалидска комисија во срок од 30 дена 
по приемот на решението 

Жалбата е навремена ако е предадена лично 
во горниот срок или преку пошта на рецепис на 
инвалидската комисија против чие решење се жали, 
или на Врховната инвалидска комисија. 

При приемот на решението заинтересираното лице 
може да се одрече од жалба. Во тој случај инвалид-
ската комисија ке го достави предметот одма на 
Врховната инвалидска комисија, а во противно ке го 
причека истекот на срокот за жалбата. 

Член 10 
Инвалидската комисија при штабот на армијата 

ги достава по службена должност на Врховната инва-
лидска комисија сите предмети на основа на кепи ја 
признала помошта и заштитата по Законот за војните 
воени инвалиди, и тоа по истекот на срокот за жалба, 
односно после писмената изјава за одречуење од 
жалбата. Во сите други случаи предметите се до-
ставу ат само по жалба на заинтересираното лице. 

Член И 
Врховната инвалидска комисија недостаточно из-

видените предмети ги вракја на доследуење, инаку 
решењето го осн-ажуе. поништуе или преиначуе. 

Забелешките на Врховната инвалидска комисија 
се обвезни за инвалидските комисии при штабовите 
на армиите. 

Член 12 
Решењето т Врховната инвалидска комисија се 

издава во три преписи. Еден препис се доста;вуе на 
Инвалидското одделење на Министерството на на-
родната одбрана за изовртпуење, а двата преписа се 
доставуат со инвалидскиот предмет н-а надлежната 
инвалидска комисија, која еден примерок доставу« 
на заинтересираното лице, а вториот со предметот го 
остава во својата архива. 

Член 13 
Инвалидските комисии при штабовите на армиите, 

како и Врховната инвалидска комисија, донесуат ре-
шења во советите и тоа со мнозинство на гласовите. 

Член 14 
Погрешните во пишуењето, сметањето, како и 

другите очевиден неточности во решението може ин-
валидската комисија во секое време да ги исправи. 

Член 15 
После ставањето во течење на инвалидските при-

надлежности на основа правосилното решење, над* 
лежаите исплатни органи ке донесу ат одлуки за сите 
подоцни промени, кои што влијаат на височината на 
инвалидските принадлежносш. 
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- ' Исто така исплатните органи ке донесуат одлуки 
за исплата на трошковите за погреб (чл. 26 Законот 
за војните -воени инвалиди). 

Член 16 
Обнова на постапката може да се бара во след-

ните случаи-
1) кога после конечното решење за инвалидското 

право на БОЈНИОТ воен инвалид настапуат промени 
во :пособноста за привредуење од истите .причини 
заради кои тоа право му било признато; 

2) кога дополнително ке се поднесат нови докази 
за сгекнуење или губиток на инвалидските права, а 
овие докази до завршетокот на пораната постапка не 
биле познати или не можеле да се прибават. 

Барањето за обнова на постапката се поднесуе 
на инвалидската комисија при штабот на армијата 
која што го донела решението во првиот степен. 

Инвалидпината по обновата на постапката тече 
на заинтересираното лице од денот на поднесеното 
барање. 

Министерството на народната одбрана може да 
бара обнова на, постапката било на штета, било во 
корист на лицата заштитени со Законот за војните 
двоени инвалиди. 

Сите државни органи и 'одбори на удружењем 
на војните воени инвалиди, кога ке видат оти лице 
неправилно ужива помошт и заштита по Законот за 
војните воени инвалиди, се должни за тоа да го 

' известат Инвалидското одделење на Министерството 
на народната одбрана. 

II Состав на инвалидските комисии 
Член 17 

Инвалидските комисии при штабовите на армиите1, 
како и Врховната инвалидска комисија на ФНРЈ при 
Министерството на народната одбрана, решаваат во 
совети од три члена. Спрема потреба можат да се 
образуат и пов ек је совети. Во состав на советот 
©легуат два офицери и еден дипломиран правник кој 
може да биде граѓанско лице 

Претседателот на Врховната инвалидска коми-
сија на ФНРЈ при Министерството на народната сид-1 

брана, како и претседателите на инвалидските ко-
мисии при штабовите на армиите, ги одредуе Мини« 
етерот ' на народната одбрана. Претседателите се 
одговорни за организацијата и работата на инвалид-
ските комисии. Министерот на народната одбрана ги 
Фдредуе и другите членови на инвалидските ко-
мисии. 

Секретарот и другиот потребен администра-
тивец персонал ги ставуат на инвалидските комисии 
на располагање надлежните штабови на армиите од-
носно помошникот на Министерот на народната 
одбрана. 

Член 18 
Заради давање обвезни напатствија за решавање* 

•инвалидските предмети претседателот на Врховната 
инвалидска комисија може да свикуе општа седница 

. на сите совети. 
Одлуките на општата седница се донесуат со1 

мнозинство на гласовите. 
Такви одлуки ги обврзуат сите совети на Врхов-

ната инвалидска комисија и сите инвалидски комисии 
при штабовите на армиите. 

III Преведував 
Член 19 

Инвалидските комисии при штабовите на армиите 
. ке ги преведат на преписите на Законот за војните 

воени инвалиди војните воени инвалиди од народно-
ослободителната војна на кои што им е признато 
инвалидско својство со решената од штабовите на 
армиите. 

Овие инвалиди поднесуат на надлежната инва-
лидска комисија следни докази: 

1) решење од штабот на армијата за признавање 
ин« ал ид ското св ој ств о; 

2) да ли се службеници, намештеници, работници 
с »ли пензионери на државни, кооперативни и на Други 

јавни и приватни установи, претпријатија и орга-
низации; 

3) колкав им е чистиот постојан месечен приход 
од вршењето на макар каква самостојна стопанска 
работа или инаку; 

4) да ли се сместени во инвалидски домови, ко-
лонии, болници и други државни установи подолго 
од месец дена; 

5) извод од книгите на родените за деца помлади 
од 17 години, односно помлади од 23' години ако се 
школуат; 

6) да ли се децата наведени во точ. 5 сместени 
На беслпатнп издржуење во кој државен, коопера-
тивен или приватен завод; прима ли детето стипен-
дија или помошт и колку месечно; има ли детето 
сопствен имот (движен или недвижен) и колкав му е 
чистиот месечен доходок од него. 

Член 20 
Инвалидските комисии при штабовите на армиите 

ке ги преведат на начин предвиден во чл. 19 на овој 
правилник сите војни воени инвалиди од пораните 
војни на кои им се досудени инвалидски принадлеж-
ности со правосилни решења означени во чл. 43 точ. 
2, 3 и 4 на Законот за војните воени инвалиди. 

Член 21 
Инвалидските комисии при штабовите на армиите : 

ке ги преведат на прописите од Законот за војните' 
воени инвалиди и вдовиците на загинатите, умрените: 1 

или нестанатите, како и здовиците на умрените војни , 
воени инвалиди од I до VII група заклучно од по-: 
раните војни, на кои им се досудени инвалидски при-
надлежности со правосилни решења означен« во чл. 
43 точ. 2, 3 и 4 на Законот за војните воени инва-
лиди. и тоа: 

1) кои што навршиле 40 години на животот; 
2) кои што не навршиле 40 години на животот, а 

имаат деца помлади од 17 години, ако се школуат 
помлади од 23 години, или ако се децата потполно 
неспособни за привредуење додека таа неспособност 
трае. 

Вдовиците од пораните војни без деца, кои што1 

не навршиле 40 години на животот, а наведуат да: 
се 'неспособни за привредуење, ке се упатат претходно* 
на лекарско-комисиски преглед заради утврдуење 
неспособноста за привредуење. 

Член 22 
Инвалидските комисии при штабовите на армиите 

ке ги преведат на прописите на Законот за војните 
воени инвалиди: 

1) децата на загинатите, умрените или остана -
тите, како и децата на умрените војни воени инва-
лиди од I до VII група заклучно (чл. 2 точ. 3 на 
Законот за војните воени инвалиди), на кои им се 
досудени инвалидски принадлежности со правосилни 
решења, а помлади се од 17 години, односно ако се 
школу ат 'помлади лд 23 години; 

2) децата на умрените војни воени инвалиди од 
I до VII група заклучно од пораните војни, на кои 
инвалидските принадлежности им се досудени со 
правосилни решења, а помлади се од 17 години од-
носно ако се шкотгуат помлади од 23 го тини; 

3) децата потполно неспособни 'за поивредуење, 
кои што досега примале инвалидски принадлежности. 

Член 23 
Инвалидските комисии при штабовите на армиите 

ке ги преведат на прописите на Законот за војните 
воени инвалиди родителите на загинатите, умрените 
или нестанатите, како и родителите на умрените војн^ 
воени инвалиди од I до VII група заклучно од пора-
ните војни, кои што имаат правосилни решења за 
инвалидските принадлежности наведени во член 43 
точ. 2, 3 и 4 на Законот за војните воени инвалиди, 
под услов да се од сиромашна состојба и да, на-
вршиле ВО го тини стапост. 

Родителите на сиромашна состојба кои се по-
млади од 60 години, а наведуат да се неспособни зз 
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привредуеае, инвалидските комисии, односно инва-
лидските секции претходно ке ги уп ату ат на л етар-
ско-комисиски преглед за утврдував нивната неспо-
собност за привреду е а е. 

Член 24 
Сите уживатели на инвалидските принадлежности 

од пораните војни за преведуење имаат да се при-
јават на надлежната инвалидска комисија, односно 
на инвалидската секција при начелството на воениот 
округ, и да поднесат документи наведени во чл. 19 
на овој правилник, а освен тоа уште и: 

1) уверење од надлежната народна власт да не се 
осуду ени заради предавачи и заради служба па 
непријателот; 

2) уверење да не се осуду ени со судска пресуда 
заради участвуењего на страна на окупаторот и не-
говите помагачи против Партизанските одреди на 
'Југославија. Народно-ослободат е леата војска и Пар-
тизанските одреди на Југославија, Југословенската 
армија и нејзините сојузници. 

Лицата кои гј^о вршат јавна служба или од 
таков однос примаат пензија, место подарите од топ, 
1 и 2 на овој член, ке поднесат уверење за вршење 
јавна служба односно за примање пензија. 

Член 25 
Заинтересираните лица, поднесу ат на инвалид-

ската комисија при штабот на армијата подаци од 
чл 19 на овој правилник само дотолку, доколку 
истите се потребни за решење за преведував и за 
височина на инвалидските принадлежноспи. 

Член 26 
Инвалидските комисии при штабовите на армиите 

се должни преписот на своето решење за преведував 
да го достават на инвалидското оддел е а е на арми-
јата за извршував и на заинтересираното лице, 

Член 27 
Решеаата за преведувањето се извршни. 
Инвалидската комисија при штабот на армијата 

молев своето решеае да го измени во случај на 
опран лг и приговор од заинтересираното липе. 

Решението за преведував на инвалидски припад-
лежности го вклучуе и признавааето на другите 
видови на заштита по Законот за војните воени 
инвалиди. 

Член 2в 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

вувавте во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

Ин. бр. 3849 
30 јули 1946 година 

Белград 
Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

444. 
На основа чл. 9 Законот за ,,Партизанската спо-

меница 1941" пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА „ПАРТИЗАНСКА А 

СПОМЕНИЦА 1941'» 

Чпен 1 
Носителите на ..Партизгнската споменица 1941", 

кои што имаат же та ди г.; користат правото »на бе-
сплатно лекуење за државен трошок во здраве тес-

ните и хигиенските установи кои што се навогјаат 
во рацете на државата или јавноправните тела (точ. 
а чл. 5 Законот за „Пзртизанската споменица 1941"), 
се должни де се обратат на една од овие установи 
која. по извршениот преглед, ке ги задржи на ле-: 
куење или ке ги упати во други лечилишта. 

Упат за лекував може да издаде и секој лекар; 
"о државна или друга јавна служба. 

Член 2 
Носителите на „Партизанската споменица 1941'* 

кои имаат жела да. го користат правото на годишен 
одмор од месец дена за државен трошок во држав-
ните санаториуми, бааи , летовалишта, зимски до-
мови и слични установи (точ. б чл. 5 Законот за 
„Лартизанската споменица 1941"), ке се обратат на 
управите од овие установи кои се должни да се гри-
жат за носителите на споменицата да им обезбедат 
потребен број места. 

Користењето на одморот ке го забележав во 
книшката на споменицата управата на установата 
во која одморот е искооистен. 

Член 3 
Носителите на „ П а р т и з а н и т е споменица 1941" 

имаат право на повластено возење од 50% за нео-
граничен број патувања во сите класи на железни* 
пите, бродовите и автобусите во државна режија, 0 
на авионите за два патувања годишно. 

Користењето на повластено возење на авион ке 
се убележуе во книшката на „Партизанската спо-' 
меница 1941", а до излегуењето на книшката на по-
тврдата. 

Член 4 
Носителите на „Партизанската споменица 1941" 

е'2 должни при користењето на правата од чл. 1, 2 
и 3 на овој правилник да ја покажуат книшката на 
„ П а р т и з а н с к а споменица 1941", односно потврдата 
издадена од Персонален ата управа на Министерството 
на народната одбрана, додека не ке бидат издадени 
овие книшки. 

Член 5 
Во случај на смрт На носителот на „Партизан* 

ската споменица 1941", погребот ке се изврши за 
државен трошок, спрега положбата на умрениот и 
обичаите на местото во кое живеал. 

Член 6 
Потребни кредити за исплата на трошковите од 

чл. 1, 2 и 5 на овој правилник ке се предвидат во 
буџетот на Министерството- на финансиите ФНРЈ. 

Начин н а исплатата ке ја регулира Министерот 
на финансиите ФНРЈ 

Член 7 
Поавото на лекував и годишен одмор во смисла 

чл. 1 и 2 на овој правилник како и на трошкови за 
погреб, се поилана на носителит? на споменатата 
од денот на влегуеаето во сила на Законот за Пар-
т и з а н и т е споменица 1941 

Член 8 
„Партизанската споменица 1941" се носи на среде 

на горниот лзв џеп на војничката блуза, односно на 
соодветното место на граѓанското одело. 

Член 9 
Замената на старите споменици со ,,Партизан-

с к а споменица 1941" ке се изврши до јануари 1947 
година. 

Член 10 
Во случај на изгубува« ,Партизанската споме-

ница 1941" .на носителот г о ж е да му се издрде нова 
споменица. Издавањето на нова споменица го одо-
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бруе Министерот на народната одбрана на основа 
изјавата на носителот на споменицата за опстоја-
тслствпта под кои споменицата е изгубена, како и 
на основа потврдата на редакцијата од „Службениот 
лист ФНРЈ" за огласуењг изгубената споменица за 
неважна. Изјавата ја з а в е р у надлештвото или уста-
новата во која работи носителот на споменицпта, 
однгсно околискиот народен одбор. 

Новата споменица не може да се издаде пред 
истекот на срокот од три месеци од денот на огла-
суењето на изгубена! а споменица за неважна. 

Член 11 
После смртта на носителот на „Партизанската 

спо\ ,еница 1941" споменицата ке се чува кај него-
вата фамилија, со тоа, дп никој нема право да ја 
носи. 

Чтен 12 
Овој прива т н и к влсгуе во сила со денот на об-

јавувањето во ,.СлужГ>г:мчот лист па Федеративната 
Народна Република Југославија" 

Претседателот нп Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана!. 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

445. 
На основа членот 13 Финансискиот закон ФНРЈ 

за буџетска 1946 година, а во согласност со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет и по одобруење на 
Претседателот на Владата ФНРЈ донесу а«м 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУЕЊЕ ТАКСИТЕ ВО ПОСТАПКАТА КАЈ 

СУДОВИТЕ НА СОДИ АЛ НО ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
Во постапката кај судовите на социал но осигу-

рував („Службен лист" бр. 86 од 2 ноември 1945 
година) не се плак ја никаква такса. 

Член 2 
Оша наредба влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративна^ Народна 
Републику Југославија". 

Уби. 6372 
6 јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОсич, е. р. 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
, Одобруам, 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

446. 
На основа членот 1 Уредбата за планска распо-

делба б* потрошачка на стоката од 12 мај 1945 го-
дина пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СНАБДУЕЊЕ СО ЖИВОТНИ ПРОДУКТИ НА 
ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧКИ, КЛИМАТСКИ 

И БАНСКИ МЕСТА 
Член I 

Право иа енабдуење по овој правилник имаат 
сите посетители »а туристички, климатски* и бански 

места, кои што по предлог на министерствата за 
трговијата и снабдуењето на народните републики 
ке ги одреди Министерот за трговијата и снабдува 
љето ФНРЈ. 

Член 2 
Снабдувањето на напред споменатите лица ке се 

врши на основа туристички потрошучки карти, кои 
што ке ги издаваат месните народни одбори на ту-
ристичките, климатските и банските места на основа 
на лична карта односно други документи за иден-
титетот. 

Член 3 
Месните народни одборе* ке водат список на 

издадените туристички потрошуачки карти со след-
ните рубзики: реден број, преземе и име на кори« 
списот, број и дата нз личната карта односно на 
друг документ за идентитетот л надлештвото кое 
што ги издало односните туристички визи од ино* 
странство, за колку дена е издадена потрошувачката 
карта. 

На основа подарите од звој список месните на-
родни одбоен ке го известуат секој прв во месецот 
министерството на трговијата и снабдувањето на сво-
јата народна република за бројот на издадените1 

туристички потрошуачки карти. Министерствата на 
тргог«јата и снзб зуењето на народните републики 
ке го извесгуат во текот на истиот месец Министер-
ството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ за бројот 
на издадените туристички потрошну ачки карти на 
нивното подрачје, 

Член 4 
Во поедини туристички, климатски и бански ме-

ста ке се одредат претпријатија за јадена исхрана 
(хотели, пансиони, ресторани* и сл.), во кои што ке 
се п р е х р а н а т посетителите со туристички потрошув-
ачки карти и ш л опра дави иш? на рациониоани жи-
вотни продукти, во кои што тие ке можат да ку-
пу ат одредени продукти, ако сакаат сами да спре-
маат храна. 

Пси »издавањето хр>ана односно продукти прет* 
пријатната и малопродавнините од туристичките по* 
трошуачки карти ке ги сечат соодветните купон«*, 
со кои што ке ги правдаат издадените количини на 
храната и продукте^ . 

Член 5 
Дневно туристичко ел е дуење изнесуе 500 гр. леб 

или 400 гр. пченично брашно, 100 гр. бело брашно, 
100 гр. месо, 50 гр маснотија, 50 гр. шекјер и 25 
гр. сол. 

Член 6 
Потребните продукти за своите потрошуачсг, кои 

што се снабдуат по овој правилник, претпријатијата 
и мал опро давнини те ке ги добиваат со поедавање 
на требуењата од месниот наооден одбор и тие 
т р е с е њ а ке ги правдаат со купоните исечени од 
туристичките п о т р о ш а ч к и карти на своите потро-
шуачи. 

Месните народне* одбори ке издаваат на основа 
на ова требуење налог по кој што одредените снаб-
дуачи, »а кои што во овие цели ке им бидат ставени 
на пасполагање потребни количипг-г на ранионипачи 
продукти, ке ги издаваат тие продукти на ппетпр-и-
јаттт:лта за јавна исхрана односно на малопродав-
ницгте. 

Член 7 
Нови емисии на туристички потрошуачки карти 

ке штампаат министерствата на трговската и снабту-
ењето на народните републики спрема досегашниот 
образец на Министерството за трговијата и сна блу-
ењето ФНРЈ. 

Член 8 
Се укинуе пораниот Пр ада: таиќ за снабдуење 

со животни продукти на посетителите на туристички, 
климатски « бански места и се заменуе со овој 
правилник. 
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Член 9 
Овој правилник влегуе во оила со денот на 

објавуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија". 

Бр. 63361 
30 јул«? 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и слабеењето , 

др. Заим Шарац, с. р. 

447. 
На основа чл. 1 Уредбата зе планска расподелба 

и потрошуачка на стоката и точ, II Решењето на 
Стопанскиот совет за одредуење предмети кои што 
спагјаат под планска расподелба « потрошуачка сд 
12 мај 1945 година („Службен лист" бр, 32/45), а во 
врска точ. 10 Решењето бр. 467 од 9 јуни 1945 го-
дина („Службен лист" бр, 40/45), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПУШТАЊЕ ОЦЕТНАТА КИСЕЛИЦА ВО 
СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 

1) Осетната киселина на јакост 70—80% се пу-
шта во слободна продавачка. 

2) Со оваа наредба не се докачуе во прописите 
за цени. 

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист н.а Федеративна га 
Народна Република Југославија". 

Б р . 63362 

30 јули 1946 година 
Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, с. р. 

448. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуачка на стоката и точ, II Решението на 
Стопанскиот совет за одредуење предметите кос-г 
што опагјаат под планска расподелба и потрошувачка 
од 12 мај 1945 година („Службен лист" бр, 32/45), 
а во врска топ. 13 Решението бр. 467 од 9 јуни 1945 
година („Службен лист" бр. 40/45), давам 

ОБЈАСНУЕЊЕ 
ДА ЛИКАЛИТ-БРИКЕТ НЕ СПАГЈА ПОД ПЛАН-

СКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА 
Под дрвен кјумур споменат во точ. 13 Решението 

бр. 467 од 9 јуни 1945 година, се подразбира и ли> 
калит-брикет, па спрема тоа истиот не се навогјд 
под плански расподелба и потрошуачка. 

Бр 62683 
27 јули 1946 година 

Белград 
Министер н а трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, с. р. 

449. 
На основа членот 1 и 3 Уредбата за оснивање 

Извонредна комисија за авгосообракјај, а во цел на 
правилно регулирање расподелбата, евиденцијата и 
работата на моторните возила, приемени од страна 
на УНРА, Извонредната комисија за автосообракјај 
при Претседателството на Владата ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРОДАВАЧКА, КУПУАЧКА, ЗАМЕНУЕЊЕ ИЛИ 
ОТУГЈУЕЊЕ МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ОД 

УНРРА-иното ПОТЕКЛО 

Член 1 
Продавачка, купуачка, заменуење или отугју-

ење на било кој начин на моторните возила, кои се 
од УНРРА-иио потекло, и се предадени на држав-
ните претпријатија и установи, на ^операциите , ин. 
дустриските и другите стопански претпријатија, може 
да се врши едино по претходното одобруеље од ди-
рекцијата за авто-транспорг на онаа народна репу--
блика на чија територија моторното возило се на-
вода . 

Член 2 
Секое отстапуење од оваа наредба повлечуе соод^ 

ветни законски последици. 

Член 3 
Оваа наредба влегуе во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративнага 
Народна Република Југославија" 

V цр. 2169 
26 јули 1946 година 

Белград 
Претседател 

на Извонредната комисија за автосообракјај, 
В Илич, е. р. 

Секретар 
на Извонредната комисија за автовообракјај, 

инж. М. Симович, е. р. 

у к ^ з и 
У К А З 

Президиумот на Народната скупштина на Фе-
деративната Народна Република Југославија на 
основа членот 74 точка 14 Уставот решава 

Министерот на надворешните работи за време 
неговото пребивање во иностранство ке го заменуе 
Јосип Броз-Тито, претседател на Владата ФНРЈ и 
Министер на народната одбрана, Министерот на ин-
дустријата ФНРЈ ке го зам ену е Сретен Жујович, 
Министер на финансиите, Министерот на поштите 
ФНРЈ Тодор Вујасжшвич, Министер на соопште-
нијата. 

У. бр. 386 
26 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федератавната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перувичич, е. р. до. Иван Рибар, е. ф 
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О Д Л И К О В А Н И ^ 
П Р Е З И Д И У М О Т 

на Народната скупштина на Федеоативната 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата и Ми-
нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо-
славија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л 
да се за особени заслуги во борбата против 

заедничкиот непријател на Републиката Чехо-сло-
вачка и Федеративната Народна Република Југо-
славија — ^еоманско-фашискиот освој-уач, отликуе 

С О О Р Д Е Н ПАРТИЗЛИСКА З В Е З Д А I Р Е Д : 

Лудвик Свобода, армиски генерал м Министер 
на народната одби ана на Републиката Чехословачка . 

Бр. 107 
12 март 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, е. р. др И. Рибар, е. р. 
1 — 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина 

на Федеративна та Народна Република Југославија 
на предлог на Поетседателот на Владата и Ми-

нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо-
славија Јосипа Броз -Тита 

р е ш и л 
да се за осведочени геројски дела во борбата 

против окупаторот за време на ослободителната 
борба на народите на Југославија одликуе 

СО О Р Д Е Н НА Н А Р О Д Е Н Г Е Р О Ј : 
Миладин Попович. 

Бр. 128 
12 март 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М, Перуничић е р. др. И. Рибар, е. е 

ПРЕЗИДИУМ ОТ 
на Народната скупштина 

на Ф е д е р а т и в н а Народна Република Југославија 
на предлог на Претседателот на Владата и Ми-

нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо-
славија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л 

да се за особени заслуги за народ во текот на 
народноослободителната борба одликуе 

СО О Р Д Е Н ЗАСЛУГА ЗА Н А Р О Д : 
Стефанович Лазар, потпретседател на .Главниот 

одбор на Единствените синдикати на работниците и 
намештенипите на Југославија . 

Бр. 129 
13 март 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, е. р др И. Рибар, е. р. 

ПРЕ ЗИДНУ МОТ 

на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и 
м е д а л и т е ја одобруе Наредбата на Врховниот коман-

дни г на Југословенската армија и морнарица Пов. бр. 
1137 од 28 октомври 1945 година. 

со ко ја се за осведочени заслуги за народ од-* 
ликуат 

СО М Е Д А Љ А ЗАСЛУГА ЗА Н А Р О Д : 
поручници: Стевановић М. Драгољуб, Толовскв* 

А. Петар и Влајковић С. Александар, 
потпоручник Крстановић М Љ у б и ш а ; 
борци: Денковски Б Гиоргије , С т е п а н о в о ј М. 

Милутин, Митровић Ж Предраг, Перић К, Неђељко, 
Костић В, Радмило, Ра јковић С. Бранко, Вуков Д. 
Љубо.-лир, Жакић .Ј Теодор и Живановић Н. Ву-
кашин. 

Бр. 133 
15 март 1946 година 

Белград 
Секретар, П р е к и д а т е , 

М. Перуничич, е. р. др. И. Рибар, е р. 

З А П И С Н И К 

НА IV З А Е Д Н И Ч К А СЕДНИЦА ОД I Р Е Д О В Н О 
З А С Е Д А Н И Е НА ОБАТА Д О М А НА Н А Р О Д Н А Т А 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА. 
Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА, О Д Р Ж А Н А НА 21 

МАЈ 1946 ГОДИНА ВО Б Е Л Г Р А Д 
Претседавале потпретседателите на В е н е т о на 

народите Б о ж и д а р Масларич и Косан Павлович. 
Секретар на В е н е т о на народите Јоза Миливое 

јевич. 
Претсецава јук јиот Б о ж и д а р Масларич ја отвора 

IV заедничка седница во 11,25 сатот. 
Прочитани от записник на III заедничка седница 

на Народната скупштина се усвојуе без забелешка.-
Пред пре јдуењето на дневниот ред претседа-

ва јук јиот Б о ж и д а р Масларич го прочита телеграмот 
од Конгресот на делегатите на у д р у ж е њ е ™ „Сло-
бодна Југослави ја" од Буенос Аирес, со кој Конгре-
сот ја поздравуе Народната скупштина на Фелера-
тивната Народна Република Југославија о б е к ј а в а ј к ј и 
и корална и материална подршка на својата татко-
вина во изградуење « на патот за собирање сито 
народи во единствена братска заедница 

Свршетокот на читањето на ово ј телеграм на-
родните пратеници го п р о п р а т н е со плескање. 

Се пре јдуе на дневен ред: претресуење предло-
гот на Законит за Д о г о в о р за пријателство, взаемна 
-помошт и соработуачка во мир помегју Федератив-
ната Народна Република Југославија и Чехословач-
ката Република заклучен во Белград на 9 ма ј 1946 
година. 

После опширни™ изложуење на Министерот 
на надворешните работи Станое Симич во начелниот 
претрес зборуеле : Милош МоскЈОвљевич „за", Јосии 
Рус „за", Б о ж и д а р Маслар ич „за", Милош Царевич 
„ з а д р . Раде Прибичевич „за". Саво Оров»ич „за", 
Војислав КецмановИч „за'1, Хасан Ребад „за11. Мара 
Нацева „за4' и Фрањо Тажи „за" па претседаваЈук-
јиот Б о ж и д а р Масларич го ставуе ово ј законски 
предлог на гласање, кого Народната скупштина 
еднодушно го у с в о ј е 

ПретседаваЈукјиот Божидар Маслар ич об;авуе 
оти е предлогот нз Законот за договор за пријател-
ство, взаемна помошт и соработуачка во мир по-
м е н у Федеративната Народна Република Југосла-
вија и Чехословачката Република заклучен во Бел-
град на 9 мај 1946 година Народната скупштина го 
примала едногласно. 

Претседава јук јиот Ма-сларич ја заклучи заед-
ничката седница во 13,35 сатот. 

21 ма ј 1946 година 
Б е л г р а д 

Претседател на Сојузното векје. 
Владимир Симич, е. Р 

Секретар, 
Јоза Миливојевич, е. р. 



Страна 748 — Број 62 СЛУЖБЕН ЛИСТ Метеж, 2 август 1946 

ОД ЗЕМСКИТЕ ( Ш И Н И ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 36 од 27 јули 1946 година објавуе: 
Закон за овластуењето на Владата на Народната 

Република Србија да донесуе уредби по прашањата 
на наплатуењето таксата за лечење, лекарски пре-
гледи, стручни интервенции и услуги во здравстве-
ните установи и бањи; 

Закон за проширусње подрачјето на Околината 
пожешка Округот ужички; 

Закон за измените на Законот за накнада на 
патните трошкови за службени патуваа на судии, 
секретари и други службеници на народните судови, 
кои што се извршени во интерес и за трошок на 
странката и на нејзиното барање; 

, Закон за ликвидација на работењето на бившиот 
,.Изванреден комесаријат за обновуење на Смеде-
рево"; 

Одлука на Президиумот на Народната скупштина 
на Народната Република Србија за укинуење Одлу. 
ката на Обласниот народен одбор на Автономната 
Косовско-метохија област со која што седиштето 
на Окружниот суд во Урошевац е пренесено во 
Гњилане; 

Одлука на Владата на Народната Република Ср-
бија со кој што се тчштето на Окружниот суд во 
Урошевац се преместуе во Гњилане; 

Одлука на Министерот за г р а д е ж н а на Наоод-
ната Република Србија за толкуење одбредбите на 
Правилникот за внатрешната организација и рабо-
тење на обласните и окружните претпријатија од 
градежна струка, 

Измени и дополнуваа на Правилникот за накнада 
н»а трошковите за службени иатуења и селидби на 
службениците на републиката, службениците на окру-
жните и околиските народни одбори, Извршниот на-
роден одбор за град Белград, Стопанската банка на 
Народната Република Србија, како и на работниците 
и намештениците кои што се исплатуат по Уредбата 
за регулирање платите и надниците на работниците 
и намештенииите од 20 април 1945 година 

Решење на Министерот на внатрешните работи 
на Народната Република Србија за одобруењето да 
се промени називот на градот Ужице во „Титово 
Ужице"; 

Решење на Министерот на трудот на Народната 
Република Србија за измена Одлуката за одредуење 
тарифните ставови за работа на брежчо-транспорт-
ните работници. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службениот лист на Народ-

ната Република Хрватска во бројот 96 од 23 јули 1946 
година, објавуат: 

Решење за оснивање на Личката индустрија на 
&рво во Госпикј; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈ-
ВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
у Народној Републици Србији" во бројот 28 од 20 
јули 1946 година, објавуе: 

Одлука за оснивање Отсекот на народниот 
поледелски имот; 

Одлука за давање заеми за обнова со војна уни-
штените селски згради: 

Правилник за финансиското работење и задол-
жуење на интересентите во врска со подигањето на 
нови села во Војводина. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 30 од 24 јули 1946 година, 
објавуе: 

Уредба за измена Уредбата за иоништуење све-
дочанствата стечени за време окупацијата на др . 
жавните и приватните средни трговски школа, за 
непризнавањето разредите и положените испити и 
за полагањето на д о п о л н е в т е и накнадните испити; 

Правилник за снабдуењето со приплодна стока 
и со живина на постојаните и сезонските пропусног 
станици, месните народни одбори, сточарските ко. 
операции и приватните сточари на подрачјето на На-
родната Република Босна и Херцеговина; 

Наредба за максималниот неделен број на часо-
вите на наставниците од средните стручни школа и 
за хонорисањето на прекубројните часови; 

Наредба за поставуењето на испитна комисија 
за електро-техничарите, кондуктерите и трамваите, 
кино-оператерите и раководителите на парните и 
електричните постројки. 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
436. Закон за државните службеници — — 721 
437. Основен закон За државните стопан-

ски претпријатија — 731 
438. Одлука за извонредната постојана др-

жавна доживотна помошт — 737 
439. Одлука за извонредната државна по-

моите која што им се доделуе на лица 
на кои што иѕѓ е истата обуставена на 
основа прописите на членот 13 Уред-
бата за установуење правото на пензија 737 

440. Указ За прогласу лње на поледелското 
добро „Иванинград" и државното зем-
јиште во Кутјево за добра од општо, 
државно значење — — — — — — — 738 

441. Правилник За внатрешната организација 
и работење на Президиумот на Народ-
ната скупштина ФНРЈ 738 

442. Пр а® илќи гк за преглед на лицата зашти-
тени со Законот за војните воени ин-
валиди — — — — —- — — — — — — 739 

443. Правилник за постапката на инвалид-
ските комисии — — 741 

444. Правилник за извршуење Законот за 
„Партизанската споменица 1941" 744 

445 .Наредба за укичуење таксите во по-
стапката кај судовите за социално оси-
гуруење — — — — — — — — — — 745 

446. Правилник за снабдував со животни 
продукти на посетителите на туристички, 
климатски и бански места — — — — 745 

447. Наредба за пуштање оцетната киселина 
во слободна продавачка — — — — — 746 

448. Објаснуење да ликалит — брикет не спа. 
гја под планска расподелба и потро-
шушка — 746 

449. Наредба за продавачи , купуачка, заме-
нуење или отугјуење на моторните 

УНРРА-иното потекло — — 746 возила од 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Белград, 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20. — Штампа 

на Државна штампарница Белград 


