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147. 
На основа чл. 84 Законот за народната милиција 

Владата ФНРЈ по предлог од Министерот на вна-
трешните работи ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДИСЦИПЛИНА ВО НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

ГЛАВА I 

Општи одредби 

Член 1 
Дисциплината во народната милиција има за цел 

да го обезбеди извршуењето на задачите кои што 
и „се поверени како на извршни орган на државната 
управа и да гаји внатрешна цврстина, остваруе ред 
и заеднички дух и живот на нејзините припадници. 

Член 2 
Дисциплината ве народната милиција се зајак-

н е со воопитање и подигање свеста на припадни-
ците на п а р о л а т а милиција за нивните задачи и за 
нивната улога во с л у г а т а , со давање пофалби и на-
гради за извонредни заслуги во службата, со држе-
л е и понашање кое што служи за углед и пример 
на припадниците да 'народната милиција, како и со 
дисциплинско казнуење за повреди на службената 
должност, службениот ред и углед на народната ми-
лиција. 

Член 3 
Дисциплината во народната милиција ги обвезуе 

сите нејзини припадници секогаш да се верни на 
дадената клетва, својата должност да ја вршат по 
законите и правилата на службата совесно, пожртву-
ено и непристрасно, да ја чуваат службената тајна, 
безусловно да ги извршуат заповедите и наредбите 
на претпоставените старешини, да укажуат пошту-
ење на претпоставените и постарите и по прописите 
да им даваат почест, во општењето со државните 
органи и грагјаните да се уљудни и одмерени, само-
прегорно да ги поднесуат тешкотиите на животот 
на припадник од народната милиција, да се скромни 
И умерени во својот лични живот и во секоја при-
лика да ја ,чуваат честа и угледот на народната ми-
лиција. 

Член 4 
Секој стареш-ина ја сносуе одговорноста за одр-

жуење дисциплината ка ј потчинети^. Претпоставе-
ниот старешина е должен непрекинато да ги воспи-

, туе потчинетите во дух на безусловно и свесно 
ишолнуење на сите прописи на дисциплината, да во 
нив подржуе, развива и уцврстуе чувство на честа, 
Одговорноста и свакјање должноста. 

Член 5 
Старешината е должен да бара одлучно и строго 

поштуење и строго придржуење на сите правила на 
дисциплината и во таа сми-сла да влијае на сите по-
стапки на своите потчинети и помлади. Тој е должен 
да ги повикуе на одговорност немарните, а да го 
издига угледот на оние кои што ќе покажат пожрт-
вуеност и залагање, како и оние кои што особено 
се одликуат во службата. 

Старешината не смее да биде груб и нетакти-
чен. Тој мора да биде правичен, еднаков према сите, 
ладнокрвен и одмерен, во службените односи да ги 
избегнуе неумесните строгоста и неоправданите ба-
рања и да не го понизуе личното достојанство на 
потчинетите. Тој мора да ги познава способностите, 
состојбата и особините на потчинети^ и нивните 
расположена и потреби. 

Член 6 
Потчинети^ се должни да ги извршуат наред-

бите на претпоставените безусловно, точно и на 
време. Само такви наредби со кои што се наредуе 
извршуење на кривично дело потчинетитот не смее 
да изврши. 

Член 7 
Секој припадник на народната милиција е дол-

жен да ги помага старешините во одржуење дисци-
плината и редот метју припадниците на народната 
милиција. 

Член 8 
Одредбите на оваа уредба за дисциплинската од-

говорност важат за сите припадници на народната 
милиција, за припадниците на индустриско-завод-
ската и помошната народна милиција, како и за 
граѓанските лица кои што се на служба во народ-
ната милиција. 

^ ГЛАВА П 

Дисциплински вини 

Член 9 
Како дисциплинска вина се смета секоја повреда 

на службената должност, правилата на службата, 
прописите и угледот на народната милиција. 

Член 10 
Како дисциплински вини, без оглед да ли заради 

својата тежина ќе повлечат кривична одговорност 
пред судот, се сметаат особено овие повреди на 
службената должност: 

1) напуштање службената должност без одобру-
ење од старешината или без особена и оправдана 
службена потреба; 

2) неуредно довогјање на должност; 
3) нечување службената тајна : 
4) непослушност спрема претпоставените; 
5) омаловажуење наредбите и постапките на др-

жавните органи, старешини и претпоставени; 
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6) недостојно или непристојно понашање на пот-
чинет.ите спрема претпоставените или лонизуење нив-
ниот углед; 

7) карање или макар која врста на препирање и 
неслагање со другарите во службата; 

8) пристрасно, несовесно, непожргвуено, непро-
писно или немарно вршење службата; 

9) непредусретливо, нееднакво, неуљудно, недо-
стојно или сурово понашање спрема старешините; 

10) оштетуење спремата, униформата и возилата 
и расипно трошење на државниот материал; 

11) лошо вршење старешинската власт спрема 
потчинети^, нарочно недостојно, сурово или непра-
вилно постапуње со нив, недоволен надзор над ним, 
или занемаруење нивниот одгој во службата, намер-
но заклонуење или препорачуење на неспособни или 
неуредни-

12) непрописно држење на оружјето и другата 
спрема; 

13) непрописно носење на униформата и оруж-
јето; 

14) непрописно држење во стројот; 
15) непоздравуење или непрописно иоздравуење 

старешините; 
16) непрописно држењ.е на побелата, алиштата 

и обувките; 
17) неодржуење чистотата на снагата, проме-

ните, алиштата, обувките, постелата и просториите 
во кои што се живее; 

18) недостојно Бладање вон од службата, како 
што е пијанчење, коцкање и сето она што го штрби 
угледот на народната милиција; и 

19) другите повреди на службената должност, 
правилата на службата, дисциплинските прописи и 
угледот на народната милиција. 

Кривичната одговорност редовно повлечуе и ди-
сциплинска одговорност. 

ГЛАВА 1П 
Дисциплински казни 

Член 11 
Казни за дисциплински вини се: 
за милиционери усмен укор, усмен укор пред 

стројот, затвор до 30 дена, строг затвор до 20 дена, 
условен отпуст од службата за време од 3—6 месеци 
и отпуштање од службата: 

за подофицери: усмен укор, писмен укор, затвор 
до 25 дена, строг затвор до 15 дена, условен отпуст 
од службата за време од 3—6 месеци, поставана во 
пониска положба и отпуштање од службата; 

за нижи офицери: писмен укор, строг писмен 
укор, кукјен притвор до 10 дена со вршење служ-
бата, затвор до 20 дена, поставана на пониска по-
ложба и отпуштање од службата; 

за виши офицери: писмен укор, строг укор, кук-
јен притвор до 10 дена со вршење службата, затвор 
до 5 дена, поставана на пониска положба и отпу-
штање од службата; 

за генерали: писмен укор, строг писмен укор и 
сменуење од положбата. 

Член 12 
Казни за дисциплински вини на припадниците 

на индустриско-заводската народна милиција се: 
усмена опомена, писмен укор, прекуредна служба 
до 5 дена, условен отпуст од службата за време од 
3—6 месеци и отпуштање од службата. 

Припадниците на индустриско-заводската народ-
на милиција, кога се наеогјаат под непосредна ко-
манда на управата на народната милиција можат да 
се казнат за дисциплински вини со истите казни 
како и припадниците на народната милиција. 

Член 13 
Казни за дисциплински шини на припадниците 

на помошната народна милиција се: 
усмена опомена, усмен укор и парична казна од 

60—300 динари. 

Член 14 
Казни за дисциплинските вини на граѓанските 

лица на служба во народната милиција се: 
усмена опомена, писмен укор, строг писмен укор, 

доставање на пониска положба, условно отпуштање 
од службата за време од 3—6 месеци и отпуштање 
од службата. 

Член 15 
Лицето казнето со условен отпуст остануе во 

служба под услов да во времето означено во дисци-
плинската осуда не направи нова или слична или 
потешка дисциплинска вина. Ако такво таце во тој 
временски период поновуе слична или потешка ди-
сциплинска вина, се отпушта од службата. 

Член 16 
Лицето казнето со отпуст од служба се отпушта 

дефинитивно од службата на народната милиција. 
Ако такво лице спечалило право на пензија, го губи 
тоа право. 

ГЛАВА IV 
Надлежност за изречуење на дисциплински казни 

Член 17 
Дисциплинските казни на припадниците на на-

родната милиција изречуат: 
1) командир на станица и командир на вод на 

народната милиција: 
на милиционерите усмен укор, усмен укор пред 

стројот и затвор до 2 дена; 
на подофицерите усмен укор и писмен укор; 
2) шеф на управата на народната милиција на 

отсекот за внатрешните работи при околискиот 
(градскиот, реонскиот) извршни одбор, командир на 
четата на народната милиција и командир на стра-
жата на народната милиција при казнените установи: 

на милиционерите усмен укор; усмен 'укор пред 
стројот, затвор до 7 дена и строг затвор до 5 дена; 

на подофицерите усменаукор, писмен укор, зат-
вор до 5 дена и строг затв,ор до 3 дена; 

на нижите офицери писмен укор, строг писмен 
укор и кукјен притвор до 2 дена; 

на граѓанските лица на служба во народната 
милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
смен укор; 

3) шеф на отсекот на внатрешните работи при 
околискиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор 
и управните затвори; 

на милиционерите усмен укор и затвор до 7 дена; 
на подофицерите усмен укор, писмен укор и 

затвор до 5 дена; 
на нижиге офицери писмен укор и кукјен при-

твор до 2 дена; 
на граѓанските лица на служба во народната 

милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
смен укор; 

4) шеф на управата на народната милиција на 
одделеното на внатрешните работи при окружниот 
(обласниот) извршни одбор, началник на управата 
на народната милиција на одделењето на внатреш-
ните работи при градскиот извршни одбор, коман-
дант на стражата н.а народната милиција при казне-
ните установи, шеф на отсекот на републиканската 
управа на народната милиција и управник и помокј^ 
ник на управникот на школото за народната мили-
ција на министерството на внатрешните работи на 
народната република: 

на милиционерите писмен укор, усмен укор пред 
стројот, затвор до 10 дена и строг затвор до 7 дена; 

на подофицерите усмен укор, писмен укор, за-
твор до 7 дена и строг затвор до 5 дена; 

на нижите офицери писмен укор, строг писмен 
укор, кукјен притвор до 3 дена и затвор до 5 дена; 

на граѓанските лица на служба в-о народната 
милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
смен укор; 
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5) началник на одделението на внатрешните ра-
боти при окружниот (градскиот) извршни одбор и 
управник на заводот за присилна работа и ка:знено-
воправниот дом: 

на милиционерите усмен укор и затвор до 10 
Лера; 

на подофицери е писмен укор и затвор до 7 
дена; 

на нижите офицери писмен укор и кукјен при-
твор до 3 дена; 

на граѓанските лица на служба. во народната 
милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
он ен укор; 

6) началник на управата на народната милиција, 
на одделението на внатрешните работи при изврш-
ниот одбор на автономна област, началникот на од-
делението на Главната управа на народната мили-
ција и управник на школото за офицери на народ-
ната милиција на Министерството на внатрешните 
работи ФНРЈ и неговиот помошник: 

на милиционери^ усмен укор, усмен укор пред 
стројот, затвор до 15 дена и строг затвор до 10 дена; 

на подофицери^ усмен укор, писмен укор, за-
твор до 10 дена и строг затвор до 7 дена; 

на нижите офицери писмен укор, строг писмен 
укор, кукјен притвор до 5 дена и затвор до 10 дена; 

на граѓанските лица на служба во народната 
милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
смен укор; 

7) началник на оделењето на внатрешните ра-
боти при обласниот извршни одбор и извршниот 
одбор на автономната област: 

на милицаољрже усмен укор и затвор до 16 
дена; 

на подофицерите писмен укор и затвор до 10 
дена; 

на нижите офицери писмен укор и кукјен при-
твор до 5 дена; 

на граѓанските лица на служба во народната 
Милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
смен укор; 

8) начал-ник на управата на народната милиција 
Ма поверекиштвото за внатрешните работи на глав-
ниот извршни одбор на автономната покраина; 

на милиционери^ усмен укор, усмен укор пред 
стројот, затвор до 20 дена и строг затвор до 16 дена; 

на подофицерите усмен укор, писмен укор, за-
твор до 16 дена и строг затвор до 10 дена; 

н,а нижите офицери писмен укор, строг писмен 
укор, кукјен притвор до 7 дена и затвор до 10 дена; 

на вишите офицери писмен укор, строг писмен 
укор, кукјен притвор до 3 дена и затвор до 2 дена; 

на граѓанските лица на служба во народната 
милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
сме-н укор; 

9) повереник за внатрешните работи на главниот 
извршни одбор на автономната покраина: 

на милиционерите усмен укор и затвор до 20 
дена; 

на под офицер-ите писмен укор и затвор до 15 
дена; 

на важите офицери писмен укор и кукјен при-
твор до 7 дена; 

на вишите офицери строг писмен укор и кукјен 
притвор до 3 дена; 

на граѓанските лица на служба во народната 
милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
смен укор; 

10) ^ началник на Главната управа на народната 
милиција и началник на републиканската управа на 
народната милиција, како и нивните помошници; 

на милиционери^ усмен укор, усмен укор пред 
стројот, аатвор до 30 дена и строг затвор до 20 дена; 

на подофицер иге усмен укор, писмен укор, за-
твор до 25 дена и строг затвор до 15 дена; 

на вшиевте офицери писмен укор. строг пишев 
укор, кукјен притвор до 10 дена и затвор до 20 дена; 

на вишите офицери писмен укор, строг писмен 
укор, кукјен притвор до 10 дена и затвор до 5 дена; 

на граѓанските лица на служба во народната 
милиција писмена опомена, писмен укор и строг пи-
смен укор. 

Министерот на внатрешните работи ФНРЈ и ми-
нистерот на внатрешните работи на народна репу-
блика изречуат на припадниците на народната ми-
лиција сите врсти на дисциплински казни предви-
дени со овпа уредба. Тие можат да го овластат 
својот помошник на припадниците на народната ми-
лиција да им изречуе поедини врсти на дисциплин-
ски казни предвидени со оваа уредба. 

Член 18 
Дисциплинските казни на припадниците на инду-

триско-заводската народна милиција ги изречуе ди-
ректорот на претпријатието, а повисоките старешини 
на народната милиција (командир на станица, шеф 
односно началник на управата на народната мили-
ција) кога се навогјаат непосредно под нивната ко-
манда. 

Член 19 
Дисциплинските казни на припадниците на по-

мошната народна милиција ги изречуат претседате-
лот и секретарот на месниот народен одбор. 

ГЛАВА V 
Постапка 

Член 20 
Дисциплинските казни можат да се извршуат на 

самото место, кога претпоставениот старешина не-
посредно ја утврди вината, или после претходното 
усмено преслушуење на рапортот, или со писмена 
наредба по,сле спроведената постапка. 

Член 21 
Кога старешината дозна за дисциплинската вина 

која што ја учинил потажениот должен е одма да 
спроведе извиди и да задна. Ако најде оти 
дисциплинската вина е од ЅОТЌЗЕШД природа, за која 
што треба да се изрекле потешка дисциплинска ка-
зна -предметот ќе го устаип на поѕвисокиот старе-
шина. а е т , 

Член 22 
Постапката за извиди на дисциплинските ваши, 

е брза покуса. Постапката се започнуе врз основа на:, 
а) непосредно залажеше на старешината овла-

стен за водење постапката; 
б) пријава на граѓаните, разни удружења и ор-

ганизации (писмени или усмени); 
в) достави на државните органи, службеници и 

други службени лица; 
г) пријава и признавање на самиот извршител 

на дисциплинската вина; 
д) разни подади кои што го откриваат изврши-

телот на дисциплинската вина. 

Член 23 
Ако преслушуењето се врши писмено, исказот 

ќе се стави во записник, 
Записникот за преслушуењето мора да содржи:' 

место, време, службен назив на органот кој што го 
врши преслушуељето, општи лични подаци и исказ 
на преслушашгот по предметот на дисци-плинска-
та вина. 

Општите лични под аци се внесуат по овој ред: 
фамилијарно, татково и родено име и надимок, чин 
и положба, единица на која што и припаѓа, ден, 
месец, година и место на раѓањето , брачна состојба 
и број на децата, да ли е судски или дисциплинаси 
казнуен, кога, зошто, од кого и да ли е под истрага, 
како и од кога се навогја во народната милиција. 
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После земањето на општи лични подаци на ли-
цето кое што се преслушуе му се соопштуе за каква 
дисциплинска вина се зема на одговорност и се по-
викуе да изнесе се што е во врска со вината заради 
која што се преслушуе и да ги изнесе фактите кои 
што служат во негова одбрана, па ако би било нешто 
нејасно и непотполно или би било во противречност, 
ќе му се постават одделни прашања заради допол-
нуењето или разјаснуењего на она што е исказано. 

На крај се поставуе прашање на преслушаниот, 
да ли има уште нешто да наведе и во записникот 
се уведуе неговиот одговор. 

Записникот по-сле прочитуењето го потпишуе ли-
цето кое што се преслушуе а потоа лицето кое што 
го извршило преслушуењето. 

Член 24 
Кога се преслушуе сведок, неговите општи лични 

подаци се внесуат во записникот по овој ред: фами-
лиарно и родено име, занимавање, место на р а ѓ а -
њето, место на пребивањето, години на старост и 
во каков однос е со припадникот на народната ми-
лиција кој што одговара за дисциплинска вина по 
повод на која тој се преслушуе. 

После земените општи лични подаци сведокот 
треба да се пушти сам да искаже најнапред се што 
му е за предметот познато, па дури тогај ако би било 
нешто непотребно, нејасно или би било во против-
речност, ќе му се постават прашања заради допол-
нуење или разјаснуење на она што кажал. 

Сведокот секогаш ќе се запраша, од каде му е 
познато она зошто све.дочи. 

Записникот по прочигуењето го потпишуе све-
докот, а потоа лицето кое што го извршило пре-
слушуењето. 

Член 25 
Дисциплинската постапка се завршуе со наред-

ба, со која што се утврдуе дисциплинската вина и 
изречуе казна ,или решење за непостоење на дисци-
плинска вина, во кој случај се обуставуе дисциплин-
ската, постапка. 

Решењето за обуставуењето на дисциплинската 
постапка му се доставуе на повисокиот старешина 
за изречуење казни и конечно е кога тој го одобри. 

Член 26 

Наредба за дисципли,нска казна содржи: 
а) фамилиарно и родено име и име на таткото, 

чин и положба на казнетиот; 
б) единица односно установа кај која се навогја 

на служба; 
в) кус опис на направената дисциплинска вина; 
г) одбрана на казнетиот; 
д) со што се докажуе вината! 

гј) олеснителни и отежителни ^опстојателства кои 
Што се земени во оглед при одмеруењето на каз-
ната; 

е) казна; 
ж) дита И број на изречуењего на казната; 
з) потпис на старешината кој што ја изрекол 

казната, 

Член 27 

При одмеруењето на дисциплинската казна ќе 
се земат во оглед олеснителните и отежителните 
отстојателства. 

Како олеснителен апстојателства се сметаат 
особено: 

а) ако извршителот пред извршената дисциплин-
ска вина не е дисциплински казнуен и ако се владал 
добро и ако се истакнал со ревност во службата; 

б) ако е дисциплинската вина последица на пре-
терана ревност во службата; 

в) ако после извршената- дисциплинска вина сам 
ја накнадил причинетата штета; 

г) ако дисциплинската вина извршителот ја при-
јавил сам или на пресл.ушуењето одма ја признал. 

Како отежителни опстојателства се сметаат осо-
бено: 

а) ако извршителот заради дисциплинска вина 
векје бил казнуен; 

- б) ако на извршуење на дисциплинската вина 
други навел, или бил коловогја; 

в) ако ја затаил вината или не ја признал на пре-
слушуењето. 

Член 28 
За една дисциплинска вина се изречуе една ди-

сциплинска казна. 
Ако едновремено се расправуат повекје дисци-

плински вини, се изречуе една дисциплинска казна 
поострена опрема тежината на дисциплинските вини. 

Член 29 
Ако дисциплинска вина извршат заеднички по-

векје припадници на народната милиција од разни 
подрачја, право на извиди и изречуење на дисци-
плинска казна има оној старешина на чисто по-
драчје е извршена дисциплинска вина. 

Старешината кој што ги спро.води извидите дол-
жен е да го извести како за извидот, така и за из-
вршената дисциплинска казна, непосредниот старе-
шина на оние припадници на народната милиција, 
против кои што се водат извидите, односно кои 
што се дисциплински казнети. 

Член 30 
Ако во текот на дисциплинската постапка се 

утврди оти припадникот на народната милиција из-
вршил кривично дело, старешината кој што ја за-
почнал дисциплинската постапка должен е да под-
несе пријава до надлежниот јавен обвинител. Во 
овој случај дисциплинска постапка може да се до-
врши и казната да се изрече, со оглед на природат.а 
на дисциплинската вина, во текот или после окон-
чуењето на кривична постапка. 

ГЛАВА VI 

Жалба 

Член 31 
Против наредбата со која што е изречена ди-

сциплинска казна казнетиот може да се жали на 
непосредно повисокиот старешина во срок од 5 дена 
смета јќи од денот на соопштуењето на наредбата 
за казна. 

Против наредбата за казна која што ја изрекол 
Министерот на внатрешните работи ФНРЈ и мини-
стерот на внатрешните работи на народната репу-
блика нема место на жалба. 

Жалбата се предава усмено на рапорт или пи-
смено на старешината кој што ја изрекол дисци-
плинската казна. Изјавената жалба старешината е 
должен најдалеку во срок од 24 саати да ја достави 
непосредно на повисокиот старешина. Повисокиот 
старешина должен е во срок од 8 дена по приемот 
да донесе решење по жалбата, 

Член 32 
Повисокиот старешина кому што е изјавена жал-

бата може дисциплинската казна да ја пазголеми, 
смали или поништи. 

Член 33 
Поднесената жалба го задржуе извршуешето на 

дисциплинската казна. 
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ГЛАВА УЛ 
Накнада на штета 

Член 34 
Ако припадник на народната милиција при по-

вредата на службената должност и направил штета 
на државата, со наредбата за дисциплинската казна 
ќе се расправи и накнадата за штетата на државата, 
ако за дисциплинската казна решава државен орган 
надлежен по чл. 87 Законот за народната милиција 
да решава за накнадата на штетата и ако распра-
вата за накнадата на штетата не го успоруе довршу-
вањето на дисциплинската постапка. 

Ако во дисциплинската постапка не е решено за 
накнадата на причинетата штета на државата, над-
лежниот државен орган од чл. 87 Законот за народ-
ната милиција не донесе после довршуењето на ди-
сциплинската постапка решење за накнада на ште-
тата, а ак,о тој не решавал за дисциплинската вина, 
ќе му се достават во таа цел сите акти после довр-
шуењето на дисциплинската постапка. 

ГЛАВА VIII 
Извршуење на дисциплински казни 

Член 35 
Усмена опомена и усмен укор изречуе стареши-

ната лично. Усмен укор пред строј се изречуе на 
милиционери^ пред стројот на нивната единица. 
Дисциплинските казни изречени со наредба им се 
соопштуат на милиционерите со читање наредбата 
пред стројот на нивната единица во присаство на 
казнетиот милиционер. 

Дисц-иплинските казни изречени со наредба им 
се соопштуат на подофицери^ и офицерите лично, 
но старешината може да одреди наредбата за казна 
да се соопшти и на припадниците на народната ми-
лиција од ист или повисок чин ако таква мерка по 
оцена на старешината би влијаела воспитно на при-
падниците на народната милиција. 

Казна за отпуштање од служба се соопштуе на 
сите припадници на народната милиција, ако старе-
шината кој што ја изрекол казната најде оти ова 
соопштување воспитно ќе влијае на припадниците на 
народната милиција. 

Член 36 
Правосилна дисциплинска казна се извршуе одма. 

Член 37 
Дисциплинск-ите казни на затвор и строг затвор 

милицисхнерите и подофицерите и дисциплинските 
казни на затвор офицерите ги издржуат во одделни 
простории под стража и тоа о,двоени едни од други. 

На припадниците на народната милиција за 
време на издржуењето на дисциплинска казна на 
затвор им се обуставуе 25%, а за време на издржу-
ењето на дисциплинска казна строг затвор 40% од 
бруто принадлежностите изземајкји го додатокот 
на деца, 

Член 38 
За сето време на издржуењето дисциплинска 

казна на кукјни притвор офицерите ја вршат СВОЈ ата 
редовна должност, а во време кога не се на служба 
не смеат да се одалечуат од своето ж и л и т е . 

Член 39 
Дисциплинските казни се внесуат во книгата на 

дисциплинските казни и картонот на персоналните 
под аци. 

Книга на дисциплински казни водат: 
1) командир на станица, командир на вод, коман-

дир на чета, командир на стража на народна мили-
ција при казнени установи и шеф на управа на на-
родна милиција на отсекот на внатрешните работи 
при околискиот (градскиот, реонскиот) извршни од-
бор за милиционери и подофицери од своето по-
драчје; 

2) шеф и началник на управата на народната 
милиција на одделењето на внатрешните работи при 
окружниот (градскиот, обласниот) извршни одбор и 
одделението на внатрешните работи при извршниот 
одбор на автономната област и командантот на 
стражата на народната милиција при казнените уста-
нови за милиционери, подофицери и офицери со 
служба во управата и пониски офицери од своето по-
драчје;' 

3) началник на управата на народната милиција 
на повереништвото на внатрешните работи на Глав-
ниот извршни одбор на автономната покраина за 
милиционери, 'подофицери и офицери со служба во 
управата и повисоки офицери од своето подрачје. 

4) началник на управата на народната милиција 
на министерството на внатрешните работи на на-
родната република за милиционери, подофицери, и 
офицери со служба во управата и сите офицери од 
своето подрачје; 

5) началникот на Главната управа на народната 
милиција за милиционери, подофицери и офицери од 
составот на Главната управа на народната милиција 
и за сите офицери на народната милиција; и 

6) управник на школото на народната милиција 
на министерството на внатрешните работи на народ-
ната република и управникот на школото за офицери 
на народната милиција на Министерството на вна-
трешните работи ФНРЈ за милиционери, подофицери 
и офицери од состав на школото. 

Член 40 
Старешина кој што изрекол дисциплинска казна 

должен е да го извести старешината ка ј кого што 
се води книгата за дисциплини казни, како и ста-
решината ка ј кого што се води картонот за персо-
нални подади на казнетото лиц'е. 

При преместуењето непосредниот старешина дол-
жен е да ги достави подучите за дисциплинските 
казни на новиот непосредно претпоставен старешина 
на преместениот припадник на народната милиција. 

ГЛАВА IX 
Ублажуење и опростуење на дисциплинска казна 

Член 41 
Дисциплинска казна може да биде ублажена или 

опростена во целина во срок од една година дена 
кога што е казната изречена, ако казнетиот при-
падник на народната милиција тоа го заслужи со 
своето пожртвуење во службата, примерното Бла-
дање и совесното заложуење во вршењето на своите 
должности. 

Дисциплинската казна може да ја ублажи или 
опрости старешината кој што ја изрекол и секој 
повисок старешина. 

Непосредно претпоставениот старешина има 
право да поднесе предлог на потчинетиот да му се 
ублажи или опрости дисциплинската казна која што 
ја изрекол повисокиот старешина. 

Ублажуења или опростуења на дисциплинска 
казна се ббјавуат со наредба на ист начин на кој 
што е објавена наредбата за изречуење казната. 

Опростената дисциплинска казна се смета како 
да не е ни изречена и се брише од книгата на дисци-
плинските казни. 

ГЛАВА X 
Застарелост 

Член 42 
Правото на гонење дисциплинските вини заста-

руе за шест месеци сметајкји од денот на извршу-
ењето вината. Ако дисциплинската вина повлечуе и 
кривична одговорност, правото на гонење заради 
дисципланска вина застаруе во истиот срок како и 
правото заради извршуење кривичното дело. 

Правото на извршуење дисциплинската казна 
застаруе за 60 дена сметајќи од денот кога наред-
бата за казната постанала правосилна. 1 
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ГЛАВА XI 
Пофали и награди 

Член 43 
На припадниците на народната милиција кои што 

со своето пожртвуење, храброст, марливост, усо-
вршуење и други извонредни заслуги служат за 
углед и пример на други можат да им се доделуат 
пофали и награди. 

Член 44 
Пофали и награди можат да бидат: 
а) усмена по фала пред строј, 
б) пофала со наредба која што се чита пред 

строј, 
в) пофала со наредба која што се соопштуе на 

сите единици на народната милиција. 
г) испИшуење на плоча тројца најдобри слуша-

тели на школото, 
д) добиање прекуредно плакјено отсаство до 

16 дена, 
гјЈ доделуење парични и други награди и по-

фали, и 
е) соопштуење во родното место или во местото 

на пребивањето на припадникот на народнота мили-
ција за пофалите и наградите кои што му се доде-
лени. 

Член 45 
Пофали и награди на потчинетите припадници на 

народната милиција можат да доделуат и тоа: 
1) командир на вод на народна милиција пофала 

пред строј; 
2) командир на чета на народната милиција, ко-

мандир и командант на стража на народната мили-
ција при казнените установи, шеф на управата на 
народната милиција на отсеците и одделената на 
внатрешните работи при околискиот (градскиот, 
реон.скиот), односно окружниот (обласниот) извршни 
одбор, началник на управата на народната милиција 
одделењето на внатрешните работи при извршниот 
одбор на автономната област и градскиот извршни 
одбор, шеф на отсекот на внатрешните работи при 
околискиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор и 
началник на одделението на внатрешните работи при 
окружниот, (градскиот, обласниот) извршни одбор 
и извршниот одбор на автономната област: пофала 
пред строј, пофала во наредба која што се чита 
пред строј, пофала со наредба која што им се 
соопштуе на сите е тишти на народната милиција 
на дотиччото подрачје, добивање прекуредно пла-
тено отсаство до 5 дена и соопштуење во родното 
ме-сто или местото на пребивањето на припадникот 
на народната милиција за пофалите и наградите кои 
што му се доделени' 

3) началник на управата на народната милиција 
на повереништвото на внатрешните работи на Глав-
ниот извршни одбор на автономната покраина и по-
вереникот на внатрешните работи на Главниот из-
вршни одбор на автономната покраина: сите пофали 
и награди од чл 44 на оваа уредба освен оние од 
точ. гј), а прекуредно платено отсаство до 10 дена; 

4) началник на Главната управа на народната ми-
лиција и началник на републиканска управа на на-
родната милиција: сите пофали и награди од чл. 44 
на оваа уредба, освен оние од точ. гј); 

5) М,инистерот на внатрешните работи ФНРЈ и 
министерот на внатрешните работи на народната ре-
публика сите пофали и награди предвидени во чл. 44 
на оваа уредба; и 

6) управникот на школото на народната мили-
ција на министерството на внатрешните работи на 
народната република и управникот на школото на 
офицери на народната милиција на Министерството 
на внатрешните работи ФНРЈ: испишуење на плоча 
тројца најдобри слушатели на школото како и по-
фали и награди предвидени во точ, 2 на овој член. 

Член 46 
Пофалите к награда е се внесуат во книгата за 

пофали и награди П во картонот на персоналните 
подади. 

Книгата за пофали и награди ја водат стареши-
ните од чл. 30 на оваа уредба. 

ГЛАВА ХЦ 
Завршни одредби 

Член 47 
Се овластуе Министерот на внатрешните работи 

ФНРЈ да издава напатствија за изершуење на оваа 
Уредба. 

Член 48 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

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

10 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владава ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на внатрешните работи 
Александар Ранкович, с. р. 

148. 
На основа членот 82 Законот за народната ми-

лиции Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на 
внатрешните работи ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИНВАЛИДИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

I Општи одредби 

Член 1 
За инвалид во смисла на оваа уредба се смета 

припадник на народната милиција, индустриоко-за-
Бодска народна милиција и помошната народна ми-
лиција кој што во вршењето на службената дол-
жност или по случај на вршењето на оваа должност 
без своја вина биде ранет и заради тоа постане 
неспособен за привредуење. 

Член 2 
Право на помошт и заштита по оваа уредба 

припагја на: 
1) инвалид од чл. 1 на оваа уредба; 
2) фамилија односно на родители на припадник 

на народната милиција, инлустриско,-заводска и по-
мошна народна милиха, а, рој што ве вршење!о на 
службената должност или по случај на вршењето на 
оваа должност загине или умре од задобивени рани, 

^ ако нема право на фамилијарна пензија. 

Член 3 
Одредбите на Законот за војните воени инва-

лиди, како и уредбите, правилниците и другите про-
писи издадени врз основа на тој закон, во поглед 
на условите за стечуење и губење правото на инва-
лиднина, во поглед на износот на ивалиднината и 
фамилијарниот додаток на деца и другите видови на 
заштита, како и во поглед на постапката за одреду-
ење инвалиднината, аналогно ќе се применуат и на 
лицата од членот 2 на оваа уредба, доколку со оваа 
уредба не е Инаку пропишано. 

Член 4 
Право на помошт и заштита по оваа уредба на 

инвалвд на народна милиција, индустрисш-заводска 
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народна милиција и помошна народна милиција му 
Ар шлаг ја од денот кога неспособноста настапила, а 
на лица од точката 2 членот 2 на оваа уредба од 
денот кога припадникот на народната милиција поги-
нал односно умрел од задобивените рани. 

Член 5 
Инвалиднината, додаците и трошковите за леку-

ење ќе се исплатуат од кредитите кои што во таа 
цел ќе ги предвиди секоја година министерството на 
внатрешните работи на народната република во 
својот буџет. 

П Постапка 

Член 6 
Управата на народната милиција на отсекот на 

внатрешните работи при околиски (градски, реон-ски) 
извршни одбор на чисто подрачје е ранет или заги-
нал припадник на народна милиција, индустриско-
во во дека народна милиција или помошна народна 
милиција ќе спроведе постапка и ќе ги утврди оп-
сто јателствата под кои што е односното лице ра-
нето и погинало а нарочно да ли тоа се случило 
во вршење на службената должност или по случај 
на вршењето на оваа должност, како и да ли има 
вина за собитието од страна на повредениот односно 
познатиот . 

Врз основа на спроведената постапка управата 
на народната милиција ќе му издаде на ранетото 
лице односно на фамилијата на лицето, кое што за-
гинале или од задобивените рани умрело, увереше 
џа фактите утврдени во постапката. 

Член 7 
Ако при,падникот на народната милиција, инду-

стриско-заводската народна милиција или помошната 
народна милиција во вршењето на службената дол-
жност или при вршењето на оваа должност загинал 
или од задобивените рани умрел, актите на спрове-
дената постапка ќе се достават на министерството 
ца внатрешните работи на народната република. 

- Ако припадник на народна милиција, индустри-
око-заводска народна милиција или помошна народ-
на милиција во вршењето на службената или при вр-
шењето на оваа должност е ранет, после заврше-
ното л^куење ќе се упати на лекарско-комисиски 
преглед. По завршениот преглед актите на спрове-
дената постапка со налазот на лекарската комисија 
ќе му се достават на министерството на внатрешни-
ве работи на народната република. 

Член 8 
За утврдуење причините и степенот на неспо-

собноста на инвалид на народната милиција се обра-
зуе пониска и повисока лекарска комисија. 

Член 9 
Пониската лекарска комисија образуе отсекот на 

внатрешните работи при околискиот (градскиот, 
реонскиот) извршни одбор. 

Пониската лекарска комисија се состои од двајца 
лекари на Државниот завод з а социално осигуруење, 
од кои што еден мора да биде хирург, и од шефот 
на управата на народната милиција на отсекот на 
внатрешните работи. 

Член 10 
Повисока лекарска комисија образуе одделе-

ното н^ внатрешните работи при окружниот (об-
ласниот;, градскиот, автономната област) извршни 
одбор. Во автономната покраина повисока лекарска 
комисија образуе повереништвото на внатрешните 
работи На Главниот извршни одбор на Автономната 
покраина, а во народна република дека нема окруж-
ни народни одбори, министерството н.а внатрешните 
работи на народната република. 

Повисока лекарска комисија се састои од тројца 
лекари на Државниот завод за социално осигуруење 
од разни специалности, од кои што еден мора да 
биде хирург, и шефот односно началникот на упра-
вата на народната милиција делеа повисока лекарска 
комисија се образуе. 

Член 11 
Одредбите на Правилникот за преглед на лицата 

заштитени со Законот за војните воени инвалиди 
аналогно ќе се применуат и на инвалидите на народ-
ната милиција, со тоа што овие лица на преглед на 
пониска лекарска е м и с и ј а ќе ги упатуе отсекот на 
внатрешните работи при околискиот (градскиот, 
реонскиот) извршни одбор. 

Жалба против решението на пониска лекарска 
комисија се предава н а Отсекот на внатрешните ра-
боти при околискиот (градскиот, реонскиот) извршни 
одбор. 

Член 12 
Решеше за признавање правата по оваа уредба до-

несле министерот на внатрешни к е работи на народната 
република по службена должност. Против решеното 
на министерот на внатрешните работи на народната 
република заинтересираното лице има право на 
жалба од 15 дена по приемот на решението до Ми-
нистерот на внатрешн.ите работи ФНРЈ. 

II! Преодни и завршни одредби 

Член 13 
Прописите на оваа уредба ќе се применуат на 

припад,ниците на народната милиција, индустриско-
заводската народна милиција и помош,ната народна 
милиција кои што пред влечењето во сила на За-
конот за народната милиција, во вршење на службе-
ната должност, се ранети или постанале неспособни 
за привредрење. 

Прописите на оваа уредба ќе се применуат и на 
фамилиите на припадниците на народната милиција, 
индустриоко-заводската народна милиција и помо-
шната народна милиција кои што во вршење на слу-
жбената должност поминале или од за добиваните 
рани умреле пред влечењето во сила на Законот 
за народната милиција 

Право на помошт и заштита по оваа уредба 
немаат лица од ставот 1 и 2 на овој член, кои што 
векје уживаат заштита по Законот за војните воени 
инвалиди. 

Член 14 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

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

10 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНЅРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на внатрешните работи, 
Александар Ранковиќ с. р. 

149. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство Владата ФНРЈ, но -предлог од 
Министерот н,а индустријата ФНРЈ, проиишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУП НА ЖИВОТИНСКИТЕ ВЛАКНА 

Член 1 
Државните установи, државни-те и приватните 

стопански претпријатија, кооперации и кооперази-
ските претпријатија како и сите други иматели на 
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говеда, (шаоли, коњи, магариња, мазги, кози и свињи 
се обвезни сите влакна добив ели при стрижење, ко-
лење на сток,а или преработуачка на кожи да ги чу-
ваат и продадат на за тоа овластените стопански 
претпријатија или на од овие претприј,атија овла-
стените лица. 

Член 2 
Министрите на индустријата на народните репу-

блики ќе одредат претпријатија кои што ќе вршат 
откуп на влакната и начин на присобираното. От-
купната цена ќе ја одреди земскиот уред за цени во 
согласност со министерот на индустријата на народ-
на република. 

Во поглед на планското располагање со собрани-
те сиров иии, откупните претпријатија добиваат на-
патствија од Министерството на индустријата ФНРЈ. 

Член 3 
Надзор над обвезната продавачка на влакната 

на овластените откупуачи ќе вршат м гоните и око-
лиските односно градските народни одбори, кои што 
на овластените откупуачи ќе им дадат потребни 
подади при присобираното на животинските влакна. 

Член 4 
Прописите на оваа уредба не се оди е суат на 

откуп на волната. 
Со влечењето во сила на оваа уредба престануе 

важноста на сите порани прописи за промет на 
животинските влакна. 

Член 5 
Напатствија за примена на оваа уредба ќе доне-

суе Министерот на индустријата ФНРЈ. 

Член 6 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

в а њ е т о во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

10 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич^ с. р. 

150. 
Во цел на исполнуење одредбата од чл. 3 Дого-

ворот за ускладуење стопанските планови за ца-
ринската унија и за изедначуење валутата мегју 
Федеративна Народна Република Југославија и На-
родна Република Албанија од 27 ноември 1947 го-
дина, Владата ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУЕЊЕ ЦАРИНСКАТА ГРАНИЦА И ЦАРИ-
НАТА МЕГЈУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

АЛБАНИЈА 
I. — Се укинуе царинската граница метју Феде-

ративна Народна Република Југославија и Народна 
Република Албанија и престануе наплатата на ца-
ринските и другите давачки како и царинската кон-
трола над прометот на стока и над патничкиот про-
мет со Народната Република Албанија. 

Е — Прописите на Правилникот за спроведуење 
надзорот над увозот и извозот од 31 октомври 1945 
година нема да се применуат на увоз и извоз на 
сите сорти стока од Федеративна Народна Репу-

блика Југославија во Народна Република Албанија 
и од Народна Република Албнија во Федеративна 
Народна Република Југославија, 

Ш. — Министерот на надворешната трговија 
ФНРЈ ќе издаде потребни напатствија за извршу 
ење на оваа наредба. 

IV. — Оваа наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

По. бр. 1645 
10 мзрт 1947 година 

Белград 
. Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, с. р. 

151. 
По предлог од Министерот на градежите ФНРЈ 

и Министерот на поледелството и шумарството 
ФНРЈ, Владата ФНРЈ донесуе 

Р Е Ш Е Ш Е 

ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ МЕЛИОРАЦИОНАТА СЛУЖБА 
И СЛУЖБАТА НА РЕГУЛАЦИЈА РЕКИТЕ ОД РЕ-
СОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ГРАДЕЖИТЕ 
ФНРЈ ВО РЕСОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПО-

ЛЕДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ФНРЈ 

1) Целата мелиорациона служба, надзор над вод-
ните кооперации, одбрана од поплава, прејдуе од 
ресорот на Министерството на град ежит-е ФНРЈ во 
ресор на Министерството на поледелството и шу-
марството ФНРЈ. 

2) Службата на уредуење сплавните и неплов-
ните внатрешни реки прејдуе од ресорот на Мини-
стерството на градежите ФНРЈ во ресор на Мини^ 
стерството на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

3) Службата на одржуење реките , од сојузно 
значење (Дунав, Сава, Тиса. Драва и Мура) како и 
службата на пловните банки канали и каналот Бегеј 
прејдуе од ресорот на Министерството на градежите 
ФНРЈ во ресор на Министерството на поледелството 
и шумарството ФНРЈ. 

4) Во ресор на Министерството на поледелството 
и шумарството ФНРЈ прејдуе сиот потребен хидро-
технички персонал (инжењери, техничари, на двор-
ни ц и на водите, чувари на водите и административ-
ниот персонал). 

5) Сета архива, проекти и планови кои што се 
однесуат на хидротехничката служба, која што има 
да прејде во ресор на Министерството на поледел-
ството и шумарството ФНРЈ, меѓународната водна 
архива, стручната хидротехничка литература инвенз 
тарот (геодетски инструменти, прибор, спрема и 
други инструменти потребни за работа и намештај) 
во соодветниот број се доделуе на Министерството 
на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

6) Сите пловни објекти, прибор и спрема за ра-
бота на водите, кои што припаѓале на хидротехии-
чката служба, му се предаваат на Министерството 
на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

7) Соодветниот дел на кредитот за лични при-
надлежности и додаци на деца се пренесуат од бу-
џетот на Министерството на градежите ФНРЈ на 
буџет на Министерството на поледелството и шу-
марството ФНРЈ, како и соодветниот дел на кре-
дитот за општи и управни работи. 

8) Кредитот од 3,ООО.ООО.— динари за одбрана 
од поплава и сите кредити предвидени за обнова и 
одржуење реките од сојузно значење се пренесуат 
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од буџетот од Министерството на градежните ФНРЈ 
на буџет на Министерството на поледелството и 
шумарството ФНРЈ, 

9) Сета меѓународна хидротехничка служба 
прејдуе од ресорот на Министерството на градежите 
ФНРЈ во ресор на Министерството на поледелството 
и шумарството ФНРЈ. 

Ова решење ќе го извршат Министерот на гра-
дежните ФНРЈ и Министерот на поделеле? ': п о и 
шумарството ФНРЈ во срок од 5 дена, 

ПО. бр, 1110 . 
27 . февруари 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на градежите, 
Влада Зечевич, с. р. 

152. 
На основа чл. 8 Уредбата за експроприација 

недвижниот имот потребен за проширував експлоа-
тацијата на државниот рудник Бановичи—Живинице 
а во согласност со Министерот на финансиите ФНРЈ, 
пролишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА И ЗА 
НАЧИНОТ НА УТВРДУЕЊЕ И ИСПЛАТА НАКНА-
ДАТА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ЕКСПРОПРИРА-
НИОТ ИМОТ ПО УРЕДБАТА ЗА ЕКСПРОПРИА-
ЦИЈА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ПОТРЕБЕН ЗА ПРО-
ШИРУЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ 
РУДНИК БАНОВИЧИ—ЖИВИНИЦЕ, А СЕГА РУД-

НИК НА ЈАГЛЕН ТИТО 

I. Врсти и обем на експроприација 
Член 1 

Предмет на експроприација во смисла на Уред-
бата за ек опр опр и аџија недвижниот имот потребен 
за прошируење експлоатацијата рудникот на јаглен 
Тито, може да биде секое недвижно добро на фи-
зички и приватни правни лица и кооперативни орга-
низации, како и општодржавен имот во рацете на 
државата 

Екснронриацијата во смисла на предниот став 
може да биде потполна или делимична. 

Член 2 
Потполн.а е онаа екепропрнација со која што 

сопственоста во целост или со дел за секагош се 
одзема со накнада од нејзиниот сопственик и се 
пренесуе на-државата, а за потреби на проширував 
експлоатацијата рудникот на јаглен Тито. 

Член 3 
Делимична експроприација е онаа со која што 

на недвижностите на друго лице се установуе при-
времена или постојана службеност за потреби на 
прошируење експлоатацијата рудникот на јаглен 
Тито, како: да се на нечие земјиште постават елек-
трични водови, дренажни џеви, канали за одведував 
вода, телефонско телеграфски столбови и слично; да 
се на нечие земјиште сече дрво и гранки доколку 
смекјава на поставуење и одржуње на потребни по-
стројки; и т. н. 

Член 4 
Во цел на изводуење работи за проширував 

експлоатацијата на рудникот на јаглен Тито може 
недвижниот имот со накнада-привремено да се земе 
и на користење, како: 

1) за вадење потребен камењ, шљунок, песок, 
земја, тули; 

2) за сместуење на материалот и инвентарот; 
3) за привремен пат и колосек од градилиштето 

до каменоломот, шљункарата, спрудот, депонијата; 
4) за сместуење машински инсталации за произ-

водство или преработка на потребниот материал; 
5) за подигање работнички бараки и магацини; 
6) за добавуеае потребна вода до градилиштето 

и одведував непотребната вода од истото, и т. н. 
Ова користење престануе штом ќе престане по-

требата од претходниот став. 
Привремено може да се земе на користење за по-

треби на проширував експлоатацијата рудникот на 
јаглен Тито само она завземено добро кое што, по у 
користењето, може на сопственикот да му се врати 
во приближно првобитна состојба. 

Член 5 
Експроприацијата ќе се изврши само во обемот 

колку е неопходно потребно за проширував експло-
атацијата рудникот на јаглен Тито. При тоа треба 
што е возможно повекје да се чува интересот на 
сопственикот. 

Ако оваа потреба може подеднакво да се задо-
воли со експроприација на едно од повекје земјишта, 
тогај ќе се експроприра она кое што е од г о л о т 
квалитет за обработував, без зграда, или со зграда 
од помала вредност. 

Член 6 
Ако е во смисла на ставот 1 од претходниот 

член потребно да се експроприра само еден дел на 
земјиште, а преостанатиот дел, спрема оцената на 
месниот народен одбор, постане н е у п о т р е б а за 
сопственикот, тогај и тој дел мора да се експроприра 
ако тоа го бара сопственикот, и по правило да се 
аир опира на соседното земјиште со кое што ќе со-

-чинуе правилна и корисна целост. 

Член 7 
Во случај на поптолна ексПроприација заедно со 

земјиштето мора да се експропрират и сите згради, 
било жилишни било стопански, заедно со сите по-
стројки во ним, доколку се тие по начелата на при-
ватното право сметаат за недвижности. Другите 
згради и постројки сопственикот е должен да ги 
отстрани во одреден срок со накнада на трошковите. 

Ако зграда од претходниот став служи за сме-
стуење на некакво индустриско претпријатие или 
друго заведение со машински урегјај, уградениге 
инсталации, кои што се по начелата на приватното 
право сметаат за составни делови на зградата, пот-1 

пагјаат под експропр нација само ако после одвоЈуе-
њето од зградата не можат да се употребат во друга 
зграда со дотогашна намена. Во противно, сопстве-
никот е должен ваквите инсталации да ги отстрани 
во одреден срок со накнада на трошковите. 

Исто така во случај на потполна експроприација 
заедно со земјиштето мора да се експроппират и 
сите други прираштаи како што се: шуми, лозје, 
вок ј а аци и сл. 

Член 8 
Сиот материал и растението од експроприраното 

земјиште по претходниот член, доколку не ќе бидат 
потребни за проширував експлоатацијата рудникот 
на јаглен Тито, ке- се устаип првенствено на стариот 
сопственик н^ негово барање, по претходна про-
цена, под услов да оваа проценета вредност може 
подоцна да се одбие од накиадата. 

Член 9 
' При прошируеаето експлоатацијата на рудникот 

н а Ј,аглен Тито ќе се овозможи дотогашната употре-
ба на соседното земјиште со изводуеае на потребни 

, работи во која цел може да се изврши експропри-
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аџија и на она земјиште кое што е потребно за 
изводуење на овие работи. 

Доколку е спрема одлуката на надлежниот ко-
масациои орган, донесена врз основа на стручно ми-
слење, во врска со прошируење експлоатацијата 
рудникот на јаглен Тито, нужно да се спроведе уре-
дуење на поседи во појасот на рудните полиња на 
рудникот на јаглен Тито по пат на: арондација, од-
делни или општи комасации во една или комбини-
рано во повекје катастарски општини, колонизација 
ва поседници чиите поседи во потполност или де-
лимично се експропрират, давања наипа-л за екс-
проприраните земјишта во земјиште од Земјишниот 
фонд или друго земјиште во рацете на државата 
резервирано за оваа цел, постапката потребна за 
овие работи ќе ја спроведе териториално надле-
жниот комасациоиен орган. 

Стручни мислења по прашањето на нужното 
уредуење на поседи во појасот на рудните полиња 
на рудникот на јаглен Тито и по другите прашања 
од е кон о мек о-стопански и со ни а л ен карактер, од 
општо или локално значење излезени во врска со 

,прошируењето на експлоатацијата рѓудникот на ј а -
глен Тито, ќе даваат повремено стручни комисии 
кои што по потреба ќе ги образуе Министерот на 
рударството ФНРЈ. 

П Накнада 

Член 10 
Накнадата за експроприраниот недвижен имот 

се состои по правило во готови пари. 
Во случај на потполна експроприација недвиж-

носта накнадата може да се состои и во давање 
друга недвижност во замена за експроприраната, а 
по пристапон од сопственикот. Замената може да 
биде составена со доплата во пари. 

Член 11 
Накнадата во смисла на овој правилник ја 

обвакја само стварната вредност на експроприраното 
добро, а не и изгубената добивка, доколку со овој 
правилник не е инаку предвидено. 

Член 12 
За вокјки стари преку три години како и за лоза 

(лозје) на сопственикот му припагја уште и накнада 
во височина на вредноста на трогодишен среден 
плод. 

Член 13 
Управата од рудникот на јаглен Тито ќе прибави 

претходно согласност од Генералната дирекција за 
јаглен на Министерството на рударството ФНРЈ за 
начинот на употреба експроприраниот имот, како и 
за исплата на накнадата за експроприраниот имот. 

Генералната дирекција за јаглен на Министер-
ството на рударството ФНРЈ ќе се разбере со др-
жавните органи, кои што управаат и располагат со 
општодржавниот имот, за возможностите и начинот 
на употреба на овој имот за потреби на прошируење 
експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, како и за 
давање наки ади за овој експроприран имот. 

Член 14 
Накнадата ја обвакја: 
1) стварната вредност на експроприраното зем-

јиште, како и зградите, постројките и другите при-
раштаи; 

2) вредноста на несобраниот жетвен принос и 
другите плодови; 

3) разликата во вредноста на недвижните добра 
ор состана ти на стариот сопственик ,заради експро-
(фиацијата; и 

4) трошковите за ожгѕрафуење зградиве н по-
ввројкитѕ. 

Член 15 
Стварната вредност на експроприраните добра 

се одреду е спрема нивната средна месна прометна 
вредност во време на процената. 

При одредуењето на стварната вредност не се 
зема во оглед особената вредност која што доброто 
може да го има лично за сопственикот. Исто така 
не се земаат во оглед поправките односно поарнуе-
њата кои што ќе ги изврши сопственикот или кон 
што на дру г начин ќе настанат после забележената 
на експроприациЈата во земјишните книги. 

Член 16 
При одреду ењето стварната вредност на земји-

штето се зема во оглед и бонитетот на земјиштето 
кој што послужил како последна основа за задол-
жуење со данок, доколку не настапило полошуење 
или поарнуење во мегјувремето од даночното задол-
жуење до забележбата на експроприацијата во зем-
јишните книги. 

Член 17 
Вредноста на н е г и р а н и о т жетвен принос и на 

другите плодови претставуе вредност на собраната 
жетва и другите плодови ви среден износ на денот 
на процената по одбиток на трошковите за уште 
неизвршените работи на обработуење, собирање, пре-

- нос и сместуење. 
При одредуењето на оваа вредност ќе се води 

сметка за прописите за цените. 

Член 18 
Ако стварната вредност на граничните недвиж-

ности преостанати на сопственикот после експропри-
ацијата, пресметана по прописите на овој правил-
ник, се смалуе и покрај работите од чл. 9 или поз-
големуе, разликата на вредноста има да се додаде 
односно одбие од износот на накнадите. 

Член 19 
Во случај на спроведуење постапка на одделна 

комасација, во смисла чл. 9 на овој правилник, како 
сопственик на недвижностите кои што се експро-
прираат во смисла на примател на накнадата ќе се 
смета комасационата маса (громада); износите на 
накнадите во пари на поедини учесници на кома-
сацијата ќе ги утврдуе комасациониот орган врз 
основа на процената од првостепена експроприа-
циона комисија извршена по чл. 39 на овој правил-
ник, а износите на накнадите во земјиште на основа 
од комасационата процена. 

Одлуката за начинот на устапуење недвижно-
стите потребни за прошируење експлоатацијата на 
рудникот на јаглен Тито од комаеационата маса (гро-
мада) во случај на општа комасација и за поделба 
на накнадите за екепроприациониот појас метју 
учесниците на комасацијата ќе ја донесе и спроведе 
надлежниот комасацион орган. 

Член 20 
Под трошкови од чл. 14 точка 4) на овој пра-

вилник се разбираат: 
1) трошкови направени за отстрануење зградите 

и инсталациите во смисла чл. 7 на овој правилник и 
трошкови на нивното повторно сместуење на друго 
место односно повторно инсталирање во друга 
зграда; 

2) накнада за оштетениот или упропастениот 
матепиал односно инсталацијата; и 

3) накнада за штетата за време обусгавуење на 
работата. 

Член 21 
Накнадата за недвижност привремено земена на 

користење се состои од закупнината која што се 
одреду е спрема средниот еднородишш чист принос 
добиен пред експропр нацијата, 
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Ако вредноста на недвижноста после користе-
њето се скалила или по, зголемила, разликата во врв дѕ 
моста има да се додаде односно одбие однакнадата 
пресметана по претходниот став. 

Член 22 
Во случај на делимич,на е ќе пјр ш р и адија накнада 

се дава само ако недвижноста заради установен,ата 
службеност изгубила од својата дотогашна про-
метна вредност. Во тој случај накнадата ја претста-
вуе таа разлика во вредноста и се дава еднаш за 
секојпат. 

ДО Органи за спр оне дуење експроприацијата 
Член 23 

За спроведуење експроприацијата по чл. 5 уред-
бата се надлежни Првостепената експроприациона 
комисија и Екопроприационата комисија при Владата 
на Народна Република Босна и Херцеговина во вто-
риот и последниот степен. 

Член 24 
Првостепената експроприациона комисија се 

состои: 
1) од еден судија на Околискиот суд во Тузла 

како претседател на комисијата, кого, како и него-
виот заменик, ќе го одреди Окружниот суд во Тузла 
по барање од Управата на рудникот на јаглен Тито; 

2) од еден претставник на надлежниот местен 
народен одбор, кого, како и неговиот заменик, одбо-
рот ќе го одреди одма на барање од претседателот 
на комисијата; 

3) од еден претставник на надлежниот околиски 
народен одбор кого, како и неговиот заменик, одбо-
рот ќе го одреди одма на барање "од претседателот 
на комисијата; 

4) од еден претставник на Министерството на ру-
дарството ФНРЈ, кој што мора да биде правник, 
кого, како и неговиот заменик, ќе го именуе Мини-
стерот на рударството ФНРЈ односно од него овла-
стениот орган на барање од претседателот на коми^ 
сивата; и 

5) од еден претставник од рудникот на јаглен 
Тито, кого, како и неговиот заменик, управата ќе 
го одреди одма на барање од претседателот на ко-
мисијата. 

Член 25 
Експроприационата комисија при Владата на На-

родна Република Босна и Херцеговина, Вишата 
експроприациона комисија, се состои: 

1) од два члена кои што, како и нивните заме-
ници, ќе ги именуе Министерот на рударството ФНРЈ 
на барање од Управата на рудникот на јаглен Тито; 

2) од два члена кои што, како и нивните заме-
ници, ќе ги именуе Владата на Народната Република 
Босна и Херцеговина на барање од опоменатата 
управа; и 

3) од еден член кого, како и неговиот заменик, 
ќе го именуе Врховниот суд на Народна Република 
Босна и Херцеговина од редот на своите членови, 
такугјере на барање од споменатата управа. 

Членот на Врховниот суд е претседател на Ви-
шата комисија. 

Член 26 
За извршував своите задачи на Првостепената 

комисија ќе и се пр идо дадат двајца проценители кои 
што, како и нивните заменици, ќе ги одреди на ба-
рање од претседателот на комисијата надлежниот 
местен народен одбор. 

Член 27 
"На барање од претседателот на Првостепената 

односно Вишата експроприациона комисија надлеж-
ниот орган на народната власт, установа или орга-
низација ќе цу стави потребни стручњаци на распо-
лагање, 

Член 28 
На барање од претседателот на Првостепената 

комисија Управата на рудникот на јаглен Тито е 
должна на комисијата да и стави на располагање 
потребен број технички и административен пер-
сонал. 

Член 29 
Сиот персонал во комисиите одреден од редот 

на државните службеници постануе и натаму на 
своите редовни должности и принадлежности, а 
дневници, патни трошкови и награди за работа Во 
експроприационите комисии ќе му се исплатуе па 
терет на кредитот кој што Управата на рудникот на 
јаглен Тито за оваа цел го обезбедила. 

На терет на овој кредит ќе се исплатуе и сио! 
персонал кој што ќе биде ангажиран за работа во 
к о м и с и и т е вон од редот на државните службеници. 

IV. Постапка 
Член 30 

Задача на Првостепената експроприациона ко-
мисија е: 

1) да изврши преглед, попис и процена на нед-
вижностите кои што се" експроприраат заедно со 
зградите, постројките и другите прираштаи на зе-
мјиштето; 

2) да ги предаде на располагање на Управата 
на рудникот на јаглен Тито недвижностите и при-
раштаите кои што се експроприраат; 

3) да упати барање на надлежниот околиски суд 
За забележба на експроприацијата во земјишните 
книги; и 

4) да одржи усмена Јавна расправа заради утвр-
дуење фактичната и правната состојба во поглед на 
недвижниот имот кој што се експроприра и да врз 
основа на експроприациониот технички операт и 
извршената процена односно врз основа на кома-
сациониот елаборат донесе одлука за експроприа-
цијата односно за привременото земање на кори-
стење. 

Член 31 
Претседателот на Првостепената комисија, ш;ом 

ќе му биде соопштена одлуката за неговото поста-
вував, ќе превземе одма се што е потребно за обра-
зуење експроприцаиона комисија во смисла на чле-
нот 24 и 26 на овој правилник, како и да комисијата 
што ,небоге отпочне да работи. 

На барање од претседателот на Првостепената 
комисија надлежниот местен народен одбор должен 
е да му стави на употреба потребни простории, како 
и свои органи потребни за осигуруење несмекјава-
ното работење на експроприационата комисија. 

Исто така претседателот на комисијата благо-
времено ќе побара од Управата на рудникот на ја-
глен Тито да му го стави на располагање планот, 
списокот на парцелите кои што се г- ^т на 
експроприација, и на нивните сопственик 

Член 32 
Одлука за почетокот на работењето на Експро-

приационата комисија ќе донесе претседателот на 
комисијата одма од к о г а ' ќ е добие се што е по-
требно за почеток на работење по членот 24, 26 и 28 
на овој правилник. 

Во одлуката ќе се одреди времето (ден и саат) 
и местото на првиот состанок на комисијата. 

Покрај тоа во оваа одлука ќе се наведе презиме, 
име, занимавање и пребивалиште на: 

1) членовите на комисијата; 
2) проценителите; и 
3) на секој сопственик чинот имот е Предмет на 

експ р опри аци ј а. 
Во одлуката особено ќе се упозорат заинтере-

сираните лица оти Екопроприационата комисија без 
оглед на нивното участие ќе изврши преглед, попис 
и процена на недвижностите кои што се експропри-
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раат; ќе ги предаде на располагање на Управата на 
рудникот на јаглен Тито недвижностите кои што се 
експроприраат; ќе упати барање, на надлежниот око-
лиски суд за забележба на експроприацијата во зем-
јишните книги и ќе одржи усмена јавна расправа 
заради утврдуење фактичката и правната состојба 
во поглед на недвижниот имот кој што се експро-
прира, а потоа ќе донесе одлука за експроприација 
односно за привремено земање на користење. 

Оваа одлука ќе се достави: 
1) на надлежниот местен народен одбор одма 

да ја објави на уобичаен начин и јавно да ја истакне 
во своите простории во тек од 7 дена; 

2) на Управата на рудникот на јаглен Тито со 
позив да одреди лице, како претставник на упра-
вата, кое што ќе присаствуе на работењето на коми-
сии ата со цел на застапуе!ње интересите на управата, 
давање потребни подаци и примање на располагање 
недвижностите кои што се експроприраат. 

Член 33 
Работењето на Првостепената комисија почнуе 

на одредениот ден и саат на одредено место во при-
саство на преставникот на Управата на рудникот на 
јаглен Тито, проценителите и сопствениците на нед-
вижностите, кои што се експроприраат, или од нив 
одредените лица. 

Член 34 
За своето работење Првостепената комисија води 

записник во кој што внесуе подаци за секоја поедина 
парцела, потребни за обезбедуење на докази, врз 
основа на кои што подоцна во смисла на чл. 52 на 
овој правилник ќе се донесе одлука за експро-
приација односно за привремено земање на кори-
стење, како и сите приговори на сопствениците и 
заклучните со кои што се приговорите усвојуат или 
одбиваат со кусо образложуење. 

Записник го потпишуат претседателот и запи-
сничарот. 

Член 35 
На првиот состанок претседателот на комисијата 

ќе ги повика присатните да поднесат евентуални 
приговори за отстрануење на членовите на коми-
сијата како и проценителите и ќе ги упозори оти 
подоцна на тоа не можат да приговорат. 

Член 36 
Отстрануење на членови на комисија и процени-

тели може да се бара кога постои основано самнение 
за непристрасност на членовите или проценителите, 
како: во случај на блиско роднинство, големо при-
јателство или непријателство со сопственикот на 
недвижноста која што се експроприра и на тоа 
слично. 

Не можат да бидат проценители оние лица чинот 
недвижен имот такугјере се експроприра за проши-
руење експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, 

Член 37 
За основаноста на барањето за отстрануење од-

лучуе комисијата со заклучок. Потоа претседателот 
на комисијата ќе им го објави на присатните со-
ставот на Првостепената комисија, имињата на про-
ценителите и почетокот на работењето. 

Член 38 
Пред почнуењето на работењето сите членови 

на комисијата и проценителите полагаат пред прет-
седателот на комисијата односно неговиот заменик 
клетва оти својата должност ќе ја вршат совесно, 
непристрасно и по прописите на Уредбата за експро-
приација недвижниот имот потребен за прошируење 
експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, како и по 
прописите на овој правилник. 

Член 39 
Комисијата по ова одма на лице место ќе при-

стапи на преглед, попис и процена на сите недви-

жности и прираштаи кои што се експроприра-ат 
односно привремено се земаат на" користење. Вода-
чите за ова ќе ги внесуат во списокот на земјиштата 
кои што се експроприраат односно во соодветниот 
попис спрема чл. 45 и 47 на овој правилник. 

Списокот на земјиштата и пописот на зградите 
односно прираштаите се составни делови на коми-
сискиот записник, а ги потиишуат членовите на 
комисијата, проценителите и записничарот. 

Член 40 
Комисијата анте надвижност^ и прираштаи на 

нив, кои што во текот на еден ден ќе ги попише и 
процени, истиот ден ќе му ги предаде на претстав-
никот на Управата на рудникот н,а јаглен Тито на 
слободно располагање. 

Член 41 
По предавањето недвижностите на располагање 

на Управата на рудникот на јаглен Тито комисијата 
ќе упати барање до надлежниот околиски суд да се 
изврши забележба на експроприацијата во земјиш-
ните книги. 

Со ова баоање ќе приложи список на недвижно-
стите во два примерка со рубрики: 

1) презиме, име, .занимавање и пребивалиште на 
сопственикот; 

2) број на земјишно-книжниот уложок; 
3) број на катастарската парцела; и 
4) дата на предавањето недвижностите на Упра-

вата на рудникот на јаглен Тито. 
Исто така комисијата ќе и достави еден приме-

рок на овој список недвижности и на надлежната 
даночна установа. 

Член 42 
За случај да е за недвижност која што се експро-

прира порано започната и во земјишната книга забе-
лежена комасациона постапка, покрај забележбата за 
комасација, ќе се изврши и забележба за екопро-
пр и аци ја. 

Ако со спроведуењето на комасацијата на земји-
штето е векје створена нова состојба на поседот, 
која што не е предвидена во земјишната книга, по-
даците за забележба на еспроприација комисијата 
ќе му достави на комасациониот орган, кој што ја 
спроведуе комасацијата, заради евиденција. 

Член 43 
Околискиот суд ќе постапи со барањето на ко-

мисијата за забележаа на експроприацијата како 
со земјишно-книжна молба и ќе нареди забележба на 
експроприацијата во земјишните книги. 

По извршената забележба на експроприацијата 
судот ќе и врати еден примерок на списокот од нед-
вижностите, кој што му е доставен во смисла на 
претходниот член, на експроприационата комисија со 
потврда за извршената забележба. 

За сите промени настанати од денот на забележ-
бата до укнижбата по членот 54 на овој правилник 
суДот ќе ја известуе комисијата. 

Член 44 
Одма по извршената процена во смисла на чл. 39 

на овој правилник експроприационата комисија ќе 
донесе одлука (решење) за накнада на уништените 
и оштетените растенија, дрва и други прираштаи на 
земјиштето и ќе ги достави на Управата на рудникот 
на јаглен Тито со налог за исплата на терет на кре-
дитот з,а прошируење експлоатацијата рудникот на 
јаглен Тито. 

Член 45 
Експроприационен технички операт ќе изработи 

Управата на рудникот на јаглен Тито и благовре-
мено ќе и го достави на комисијата. 

Овој технички операт се состои од: 
1) парцелен план; 
2) список на земјишта кои што се експрсшрират; 
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3) попис на згради и други грагјевини; и 
4) попис на уништени и оштетени сејанип, дрвја 

И ДР. 

Член 46 

Парцелниот план ќе се изработи врз основа на 
одобрениот план со обележен експроприационен по-
јас за проширував експлоатацијата рудникот на 
јаглен Тито во пет примерни, одделно за секоја ка-
.тастарска општина. 

Оригиналниот примерок на парпелниот план ќе 
ее изработи на тврд палир за цртање, за помали по-
вршини во големина 34 X 21 см, а за поголеми во 
големина на катастарскиот план. Овој примерок 
треба да го завери надлежната катастарска установа 
во поглед на неговата техничка изработка. 

Од другите 4 копии еден ќе се изработи на про-
виден а три на озалид палир. 

Член 47 

Списокот на земјиштата ќе се состави во пет 
примерка, одделно за секоја катастарска општина, и 
ќе ги содржи овие рубрики: 

1) реден број; -
2) точни податци од земјишните книги за укни-

жениот сопственик; 
3) презиме, татково име, име, занимавање и пре-

бивалиште на стварниот сопственик; 
4) број на земјишно-книжниот уложок; 
5) број на катастарската парцела; 
6) површина на целата парцела по катастерот; 
7) површина на делот кој што се експроприира; 
8) површина на делот кој што му остануе на 

сопственикот; 
9) нова ознака на остатокот на парцелата; 

10) култура и класа, по катастерот и сега; 
11) единична и вкупна проценета вредност; и 
12) други накнади. 
На крај на списокот на земјиштата ќе се наве-

дат по ист ред укнижените терети и други права 
врзани за недвижностите, потоа дата на предавањето 
на недвижностите на Управата на рудникот на јаглен 
Тито и дата на забележбата на експроприацијата во 
гемјишната книга односно евидентирањето во кома-
сзциониот елаборат. 

Член 48 

Во случај на спроведувале на општа и одделна 
комасација состав на техничкиот операт ќе пропише 
комаеациониот орган, така да оператот послужи и 
како основа за донесеуење експроприациона одлука. 

Член 49 

Процената на недвижностите и прираштаите која 
што комисијата ќе ја изврши во смисла на чл. 39 на 
овој правилник ќе се изложи јавно во просториите 
на комисијата или местниот народен одбор во тек 
од 7 дена пред почетокот на^расправата. 

Член 50 

Кога комисијата' ќе ги изврши работите од то-
чката 1, 2 и 3 чл. 30 на ОЕОЈ правилник за една ката-
старска општина, ќе одржи усмена јавна расправа 
зо смисла на точката 4 на истиот член. 

Член 51 

На усмената јавна расправа се повикуат Соп-
ствениците на недвижностите кои што се експро-

прираат, проценителите, претставникот од Управата 
на рудникот на јаглен Тито и други заинтересирани 
лица. 

Член 52 

По завршената усмена расправа комисиј,ата до-
несуе одлука (решеше) за експроприација односно 
за привремено земање на користење, одделно за 
секој сопственик. Одлуката содржи истовремено и 
одлука за накнада како и подаци од членот 47 на 
овој правилник. 

Член 53 

Против одлука (решеше) на Првостепената 
експроприациона комисија допуштена е жалба до 
Вишата експроприациона комисија. Жалбата се под-
несуе ве срок од 8 дена, од денот на приемот на од-
луката (решењето). 

Член 54 

По правосилноста на одлуката (решението) за 
експроприација околискиот суд на барање на Прво-
степената комисија ќе нареди бришење на забележ-
евте и укнижба на експроприраните права во корист 
на државата, и тоа со првенствен ред кој што има 
забележба на експроприацијата во земјишните книги. 

Член 55 

За оние недвижности кои што се во комасациона 
постапка, Првостепената комисија ќе му достави 
правосилна експроприациона одлука на комасаци-
слиот орган заради спроведуење во комасациониот 
елаборат; укнижба на правата стечени со експро-
приацијата ќе се спроведе во земјишната книга 
заедно со земјишно-книжното спроведуење на кома-
сацијата, а врз основа на експроприационата одлука 
која што е приложена кон комасациониот елаборат 
како негов составен дел. 

Член 56 

Првостепената и Вишата експроприациона коми-
сија, доколку со прописите на овој правилник не е 
инаку одредено, ќе постапуат аналогно по начелата 
на вонпарничната постапка. 

Член 57 

Одма по правосилноста на одлуката Првостепе-
ната комисија ќе и издаде потребни налози на Упра-
вата на рудникот на јаглен Тито заради исплата 
накнадата. Накнадата ќе се исплатуе на терет на 
кредитот за прошируење експлоатацијата рудникот 
на јаглен Тито. 

За недвижностите кои што се експроприраат 
Првостепената комисија исклучително и пред право-
силноста на одлуката за експропрнација по барања на 
сопственикот може да и издаде налог на Управата 
на рудникот на јаглен Тито заради исплатело 60% 
аконто од проценетата накнада. 

Член 58 

Таксите и трошковите за укнижба, како и сите 
други трошкови на експроприационата и со неа во 
врска постапка на одделните комасацш ќе ги сноси 
државата на терет на кредитот за прошируење 
експлоатацијата рудникот на јаглен Тито. 

Одлуки за участие на државата во поднесуење 
трошковите на општите комасации, предизвикани со 
прошируењето на експлоатаци,јата рудникот на ја-
глен Тито донесуат надлежните комасациона органи. 
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Член 59 
Исплатите на м а н и п у л а н т и т е трошкови за ра-

ботењето на експроприационите комисии и за рабов 
Тењето на комасационите органи врзано со експро-
приацијата, како: патни трошкови и дневници на 
Членовите на комисијата и другите службеници, на-
п а д а на проценителите и другиот помошен персо-
нал, трошкови за набавуење канцелариски материал 
и друго, ќе ги врши Управата на рудникот на јаглен 
Тито на терет на кредитот за прошируење експлоата-
цијата рудникот на јаглен Тито по уредно поднесени 
сметки заверени од страна на претседателот на 
експроприационата комисија односно комасациониот 
орган. 

Член 60 
Постапката по овој правилник се смета хитна. 

Член 61 
Сите потребни напатствија и толкуења за извр-

шуење на овој правилник издава Министерот на ру-
дарството ФНРЈ. 

Член 62 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

д е њ е т о во „Службениот лист на Федеративна На^ 
родна Република Југославија". 

Бр. 27 
9 јануари 1947 година 

Белград 

Министер на рударството, 
Бане Андреев, с. р. 

153. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ФОРМАТА НА ЖИГОТ НА КОНТРОЛАТА НА 
МЕРИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ ЗА ЖИГОСУЕЊЕ 
СТАКЛЕНИ МЕРИЛА, ШИШИЊА, САДОВИ И 

БАЛОНИ 
Формата на жигот на контрола.та на мери и 

драгоцени метали за жигосуење стаклени мерила, 
крчмар ски шишиња, садови и балони се состои од 
инициали на Федеративна Народна Република Југо-
славија (ФНРЈ). Под буквите се навогја реден број 
на контролата коЈа што жигосуењето го извршила, 
а покрај тој број, од едната и другата страна, по 
една петокрака звезда. Буквите, бројот и ѕвездата 
се урамени со круг. 

Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави! 
во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Бр. 1705 
5 март 1947 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др Заим Шарац, с. р. 

154. 
На основа чл. 5 Законот за потврда и измени 

Законот за аграрна реформа и колонизација и чл. 1 
Законот за потврда и измени Законот за државните 
поледелски добра донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ИЗДВОЈУЕЊЕ ЗЕМЈИШТАТА ОД ЗЕМЈИШНИ. 
ОТ ФОНД НА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛО-

НИЗАЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУЕЊЕ ЗЕМЈА НА 
УСТАНОВИ 

1) Се ставу е вон сила Решеното на Министерот 
не поледелството ДФЈ да земските министерства на 

поледелството донесуат решела за доделувале земја 
на разни надлетува и установи на користење и об-
работував, Ком. бр. 8429 од 9 октомври 1945 година 
(„Службен лист ДФЈ бр. 79/45). 

2) Издвојувањето земјиштата од земјишниот 
фонд на аграрната рефор,ма и колонизација наме-
нето на државните (сојузните, републиканскнте и 
локалн,ите) поледелски добра ќе го врши Министе-
рот на поледелството и шумарството ФНРЈ, а издво-
ј у в а е земјишта од -предниот фонд во корист на 
други установи (воени, социални и научни) и ДОде-
луење земја на тие установи ќе го вршат министер-
ствата на поледелството на народните републики по 
прописите на Законот за аграрна реформа и коло-
низација. 

. Бр. 2047 
6 февруари 1947 година 

Белград 
Министер на поледелството и шумарството, 

др Васо Чубрилович, с. р. 

Министерството на финансиите ФНРЈ, по извр-
шеното срамнуење со изворниот текст, установило оти 
во текстот на Наредбата за обвеза на дом,ашните 
претпријатија и установи да ја осшгуруат стоката 
кај Државниот осигурител завод ФНРЈ објавено во 
бројот 103 „Службениот лист ФНРЈ" од 20 декем-
ври 1946 година се поткрала долу наведената гре-
шка и д?ва следна 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОБВЕЗА НА ДОМАШНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ ДА ЈА ОСИГУ— 
РУАТ СТОКАТА КАЈ ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕ. 

ЛЕН ЗАВОД ФНРЈ 
Во ст. 1, третиот Ред на место зборот ,,пренос4 

да се стави „превоз". 
VII. бр. 25006/46. — Од Министерството на фи-

нансиите ФНРЈ, 18 Јануари 1947 година. 

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по извр-
шеното срамнување со изворниот текст, установил 
оти во текстот на Напатствие^ за спроведуење 
Уредбата за трошковите на управата и трошковите 
на продавачка во државните рударски и индустриски 
претпријатија од сојузно и републиканско значење, 
Уредбата За Фондот на раководството на претпри-
јатијата (Фонд на раководството) и Централниот 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) на др-
жавните рударски и индустриски претпријатија од 
сојузно и републиканско значење како и Уредбата 
за одредуење добивката на рударските и индустри-
ските претпријатија, објавено во бр. 5 ,,Службениот 
лист ФНРЈ" од 17 јануари 1947 година, се поткрале 
долу наведените грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРЕД-
БАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ НА УПРАВАТА И ТРО-
ШКОВИТЕ НА ПРОДАВАЧКАТА ВО ДРЖАВНИТЕ 
РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВО. 
ТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ РУ-
ДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД 
СОЈУЗНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ КАКО 
И УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ДОБИВКАТА НА 

РУДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Во Прилогот 1 — книговодствен пример — на 
стр. 66, левиот стубец, во 32 ред озгора на место 
„51.50" треба да се стави „51.30"; 
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на истата страна во истиот стубец, 42 ред, после 
зборот „коаптањето4 треба да се додадат зборови 
4,на -сето производство"; и 

на стр. 68 десниот стубец мегју 3 и 4 ред одно-
сно метју броевите 965 и 084 треба да се стави 
зборот „Побаруе". 

Од Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 24 ја-
нуари 1947 година. 

олликованиа 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командувањето, покажана 

храброст, осведочена работа на остварувањето брат-
ството и единството на нашите народи и особени 
заслуги за народ стечс-ни во текот на народноосло-
бодителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 
Потполковник Јанковић Д. Михаило. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
пуковник Ђорћевић М. Михаило; 
потпуковник Лаковић П. Милија. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
мајор Илић К. Радован. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 

потпуковник Кућиш Ј. Степан; 
мајори: Бачун Л. Иван, Ђ-укић Т. Алекса, Ђуро-

вић К. Ненад, Елезовић М. Ибро, Филиповић Ј. Дра-
ги, Хинић М. Стево, Илић Т. Неђо, Јерман Ј. Мирко, 
Јовановић Л. Војислав, Јурин Ш. Блаж, Ковачић Ђ. 
Жарко, Лукач С. Дмитар, Марић В Драго, Марко-
вић Благоје, Милеуснић М. Стево, Милић П. Анте, 
Перуничић Р. Момчило. Поковец Ј. Франц, Пот Е. 
Никола, Поткоњак С. Стево, Широла 3. Фрањо, 
Шварц Ф. Божо, Томић Д. Светомир, Вучковић Н. 
Марко и Вујошевић М Ратомир; 

капетан' Мзрушић Д, Никола; 
поручници: Брадић М, Урош и Барац М. Мате. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО П РЕД: 

мајори: Стругар С. Саво и Шегедин И. Јоже; 
поручник Тодороѕић М. Новак; 
мајор Павловиќ Раде. , 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА 1П РЕД: 

мајори: Лукач С. Дмитар и Речен Ј. Ђорђе; 
поручник Ивошевић Н. Жарко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

пуковници: Ђорђевић М, Михајло и Лаковић П. 
Милија; 

потпуковник Пекић С. Мирко; 
мајори: Илић К. Радован и Шегедин Ј. Јоже; 
поручник Барац М. Мате; 
потпор,учници: Димић Д. Љубомир и Савић Ј. 

Ратко; 
заставник Бунчић Б. Бранко; 
ет. водник Јовановић С. Милан; 

мл. водик Дикић С. Божидар; 
борац Фекетија Т. Мато; 
Прп а Л. Јован; 
ст. водник Аничић М. Никола. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ГО РЕД: 

поручници: Могић И. Божидар и Поладић ЛЅ. 
Тодор; 

потпоручници: Дедић Б. Петар, Погарчић И. Ми-
)о и Савић Ј. Ратко; 

заставник Пашић М. Триво; 
ст. водник Шкорић Н. Милош; 
воднион: Дмитровић А. Дмитар и Куштера М. 

Анте; 
Шпадијер Ђ. Анђа. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

мл. водник Митић Б. Стеван; 
десетар Јанковић М. Александар; 
борци: Божић Р. Милутин, Милошевић М. Ви-

домир и Булетић А. Анте; 
Јовић Д. Живорад и Човичковић С. Живко. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 

мл. водник Тодор Јвић А. Божидар; 
десетар Лукић Д, Александар; 
борци- Бајић Љ, Јагош, Дебељаковић Б. Драган, 

Ђорђевић Ц. Јован и Станојковић С. Б -
Петровић 3. Јован; 
боран Поткоњак С. Дмитар. 

Бр 513 
14 октомври 1946 година 

-Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ОА ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОД НЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Наредив Републике Србије" 
во бројот 9 од 28 февруари 1947 година објавуе: 

Закон за ликвидац,ија на аграрната реформа 
вршена до 6 април 1941 година на големи поседи во 
Автономната покраина Војводина; 

Закон за овластуењс Владата на Народната 
Република Србија за донесуење уредби по прашања-
та од областа на заштита на трудот; 

Закон за постапуење со напуштената земја на 
колонистите во Автономната Косовско-метох;,ска 
област; 

Закон за прогласуење Приштина, Пекј и Косов-
ска Митровица за градови; 

Закон за постапување со експроприраните и кон-
фиск-уените шумски поседи; 

Решеше на Владата на Народна Република Ср-
бија за укинуење на управата на поледелоките ма-
шински станици На Србија; 

Решеше на Министерството на поледелството не 
Народна Република Србија за оснивање реонски 
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станици во: Зајечар, Лесковац и Приштина и по-
дреонски огледни по лед ел ски станици: во Сме дерев -
ска Паланка, Крагујевац и Прокупље. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службениот весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 6 од 24 февруари 1947 година 
објавуе: 

Решеше за банковните сметки за добивката на 
државните стопански претпријатија од локално 
значење; 

Решење за престанок на работата на Републикан-
сжото стопанско претпријатие „Електро-Македонија" 
со седиштето во Скопје; 

Решење за процентот на општите трошкови (ре-
жијата) за државните угостителски претпријатија 
од републиканско значење; 

Решеше за отворање на виши одделена при ос-
новните школа во село Дреново, Кавадарока околија 
и во село Драгоманце, Кумановска околија; 

Решење з а затворање на виши оделења при 
основното школо во село Отошница, Кумановска 
околија. 

НАРОДНИ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
,;Народне новине", службениот лист на Народна 

Република Хрватска во бројот 20 од 7 март 1947 
година објавуат: 

Уредба за единствените цени со важност на 
подрачјето на Народна Република Хрватска; 

Решеше за општите трошкови (режијата) и до-
бивката на државните угостителски претпријатија 
од локално значење; 

Правилник за измена на Правилникот за терен-
скиот додаток;. 

Правилник за измена и доползеше Правилникот 
за накнада патните и селидбените трошкови на слу-
жбениците на Народната Влада на Народна Репу-
блика Хрватска и нејзините установи, и на работни-
ците и намештениците на државните стопански прет-
пријатија под републиканска управа. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕГ1УБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

,.Службени лист Народне Република Босне и 
Херцеговине" во бројот 10 од 10 март 1947 година 
објавев: 

Поеловник на Народната скупштина на Народ-
ната Република Босна и Херцеговина; 

Уредба за Управата за промет со земските про-
изводи, стока и живина во Сарајево; 

Уредба за Управата за претпријатија на детала 
на трговија — на земските магацини во Сарајево; 

Уредба за Управата за промет со вокје, повркје 
и алкохолни пијалак во Сарајево; 

Уредба за контрахирање вокје, повркје, живина, 
јајца, вино, индустриско и хранливо растение, око-
павини и различно семе; 

Уредба за организација и делокруг на работата 
На Комисијата за кооперации при Претседателството 
на Владата на Народна Република Босна и Херце-
говина; 

Уредба за пр надлежностите на техничките 
стручњаци во оперативните сектори на територија 
на Народна Република Босна и Херцеговина; 

Уредба за арондација на државните поледелско, 
добра од републиканско и локално значење во На-
родна Република Босна и Херцеговина; 

Уредба за курсевите на калемари; 
Уредба за одредуење единствените цени со ва-

жност на цела територија на Народна Република 
Босна и Херцеговина; 

Правилник за организација на агенциите и но-
еереништвата за транспорт^ работа и нивните дол^ 
жности и за регистрација, број, дисциплинска од-
говорност и евиденција на транспортните работници; 

Напатствие за опроведуење Уредбата за Фондот 
на раководството и Централниот фонд на државни-
те градежни претпријатија од локално значење; 

Решеше за одредуење височината на годишната 
радио"претплата на подрачјето на Народна Репу-
блика Босна и Херцеговина. 

С О Д Р Ж А Ј : 

147. Уредба ѕа дисциплина во народната ми-
лиција — 

148. Уредба за инвалидите на народната ми-
лиција 

149. Уредба за откуп на животинските влакна 
150. Наредба за укинуење царинската граница 

и царината мегју Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и Народна Република 
Албанија 

151. Решење за пренесуење мелиоракционата 
служба и службата ,на регулација рекиве 
од ресорот на Министерството на граде-
жите ФНРЈ во ресор на Министерството 
на поледелството и шумарството ФНРЈ —, 

152. Правилник за постапката за експрозна-
чија и начинот на утврдуењ'е и исплата 
накнадата на сопствениците на експропри-
раниот имот по Уредбата за експропри-
ација недвижниот имот потребен за про-
шируење експлоатацијата на држав-н.иот 
рудник Бановичи—Живинице, а сега руд-
ник на Јаглен Тито 

163. Наредба за формата на жигот за контро-
ла мерите и драгоцените метали за жиго-
суење стаклени мерила, шишиња, садови 
и балони 

154. Решење за издвојуење земјиштата од зем-
јишниот фонд на аграрната и колониза-
ција и за доделуење земја на установи — 
Исправка на Наредбата за обзеза на до-
машните претпријатија и установи д а ја 
осигуруат стоката кај Државниот осигу-
рителни завод ФНРЈ 
Исправ,ка на Напатствие^ 3а- спрове-
дуење Уредбата за трошковите на упра-
вата и трошковите на продавачката со 
државните рударски и индустриски прет-
пријатија од сојузно и република-нско 
значење Уредбата за Фондот на раковод-
ството на претпријатија (Фонд на рако-
водството) и Централниот фонд на прет-
пријатијата (Централен фонд) на држав-
ните рударски и индустриски претпри-
јат,ија од С О Ј У З Н О И републиканско зна-
чење како и Уредбата за о др едрење до-
бивката на рударските и индустриските 
претпријатија 

Страна 

225 

230 
231 

232 

23(2 

233 

23-8 

238 

- 238 

238 
Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија" - Бел! рад. 
Бранкова 20. - Директор и одговорен уредник Слободан М Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. -^ 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


