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Ракописите се 
ш на Н1'М« 
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Ракописите не се ерак кат. 

Цена на овој број е 
(» пола години 125 — 

8 динари- Претплата за цела голица 250, 
Огласите се примаат по тарифа објавена во 

бр. 25/47 год. 

24 
У К А З 

През подиумот на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, врз основа чл. 73 т. 
4 од Уставот на Народна Република Македонија 
а во врска со чл. 4 точка 3 и чл. 6 од Законот за 
Президиумот на Народното собрание на НР Ма-
кедонија, го проглаСуе Законот за државните слу-
жбеници на Народна Република Македонија из-
гласан од Народното собрание на НР Македонија 
на седницата од 29 декември 1&47 година, а кој 
гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Прописите на овој Закон к'е се прилагаат на 

сите службеници на работа во Народното собра-
ние и неговиот Президиум, во Претседателството 
на Владата, во министерствата, во Планската ко" 
мисија, во Контролната кугисија, во комитетите 
и комисиите на Владата и во другите органи на 
Владата, во народните одбори и нивните органи, 
во народните судови, во државните установи од 
републиканец и локално значение, како и во ра-
ководството и административно — стручниот апа-
рат на државните стопански претпријатија од ре-
публиканско и локално значени«. 

Член 2 
Начелните одредби како и одредбите на Пр-

виот дел од Сојузниот закон за државните слу-
жбеници важат за сите државни службеници на 
Народна Република Македонија. 

ТГ. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 3 

Според природата на службата и стручната 
Спрема државните службеници припаѓаат на ра-
вни струки. 

Во оквир на секоја струка постоат звања кои 
обележуат одреден круг работи. 

Оруките, звањата во секоја струка и усло-
вите за стекнуење на звања ги одредуе Владата 

посебни прописи. Во тие прописи можат да се 
Ввластат надлетаните членови на Владата да во 
согласност со Претседателот на Владата можат 
Ка установу ат нови или да укинуат и менуат ве-
*'е установени звања во поедини струки. 

Член 4 
Звањата на поедините струки се распореду* 

вт според природата, значај от и важноста на ра-

ботите во државната служба, како и според оби-
мот на одговорноста во следните врсти: 

1. раководни службеници; 
2. самостојни административни службеници 

и самостојни стручни- службеници; 
3- административни службеници и Стручни 

службеници: и 
4. помошни службеници и извршни службе-

ници. 
Посебни прописи за етру ките одреду ат кои 

звања ке бидат во која врста. Во тие прописи мо-
же да се предвиди возможност за установуење 
на посебен распоред на звањата на поедини етру 
ки за одредена организациона единица. 

Член 5 
На државните службеници им припаѓаат за 

времето додека трае службеничкиот однос одре-
дени принадлежности. 

Облиците и принадлежностите на државни-
те службеници се: 

основната плата; 
додаток по ефектот на работа; 
функционалниот (положајниот додаток); 
посебниот личен додаток; 
премискиот додаток; 
извонредната награда; 

• додатокот на деца. 
Член 6 

Основните плати се одредуат по струките и 
по звањата, а нивната висина според природата 
и значајот на работата на звањето. 

Основната плата може да се заведе во фик-
сен месечен износ или во граници на најмал и нај 
голем износ. ел 

Во сите звања во кои е возможно да се мери 
ефектот на работата квантитативно к'е се уста-
нови додаток по ефектот на , работата на ос 
воената плата. , - V 

За поедини положаи во државната служба 
можат да . се установат функционални додатоци 
Според значе јот на функцијата* обимот на од-
говорноста и карактерот на организационата еди-
ница, положаите можат да се распоредат во 
врсти. 

На службениците можат да се даваат и по-
себни лични додатоци, премиски додатоци и вон-
редни награди за нарочно залагање или извон-
реден допринос на службата што ја вршат, ка-
ко и за вонредни работи што ги вршат вон своја-
та редовна работа или за работи што се од нароч 
на важност за државата. 

Службениците имаат право на додаток на 
деца. 
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Поблиски одредби за принадлежностите про-
дату е Владата по предлог на Министерот на ф и -
нансиите и Министерот на трудот со посебна V 
редба. со која може да ги укинуе или менуе об-
лиците на принадлежностите ш т о ; постоев туа ко 
и да уведуе нови облици на принадлежностите. 

Член 7 
Систематизацијата во смисол на - одредбите 

Ч А чл. 1 4 од С О Ј У З Н И О Т закон за државните слу-
жбеници Владата ја винта преку Комт*сијата за 
систематизација ко!*а има зафатот? да: 

— утврдуе отпттти називи за сите звања во 
организационите единици на државната управа; 

— утвпдуе типска и поединечна систематнзаци 
Ја за сите организациони единици на државната 
управа врз основа на основни нанела за-система-
тизација дадени од Комитетот за ' законодатсво 
и израдуење на народната власт на-В палата на 
Федеративна Народна Република Југославија; 

— на оснор-шие ^тводената- си^тематиза*' 
пија го одредуе бројот на службеничките меета 
во поедините о п ^ п п а п и о н и единици, како и 
положаите кои итто во ттте постоатг 

— предлага на Владата полути гп* за принадле 
жносите на лрж^вн^те сдужб^ннни: 

— гтгт»егава и***»ттгг>?*,«»тп ттпггиоите за 
систола ти'*'} т л а т а и пг>ттадлетго?<^~гт<тте. 

Поблиски ПРОПИСИ за ОРГАНИЗАЦИЈАТА и- рабо-
тата на Комисијата за с и с т с м - т ^ о т ^ * к'е понс-
се Владата. 

Член 8 
Сите решенија за службеничките односи (за 

ставањето, движењето и преста [токот- за; слу-
жбениците на Претседателството на Владата 
министерствата, комитетите, комисиите и други-
те органи на Владата, како и за службениците на 
државните стопански претпријатија од ; републи-
кански значај, доколку со посебни прописи не е 
инаку одредено, ги донесу ат: 

1) за раководните службеници (чл~. 4* ст. I т. 
1) — надлежниот член на Владата, претседателот 
на комитет односно комисија на Владата и Гене-
ралниот секретар на Владата во согласност со 
Претседателот на Владата: 

2) за останатите службеници — надлежниот 
член на Владата, претседателот на комитет од-
носно комисија на Владата и Генералниот секре-
тар нп Владата. 

Членовите На Владата можат да ги овластат 
своите помотниини, а поетсе лутените на комите-
тите односно комисиите на Рладата, потпретседа-
телите на тие комитети отпиено комисии •каКО и 
старешините на непосредно потчинените им оп-
гани^ттиони единици да донесуат решените за 
службенички односи на сите службеници освен 
за раководните. , ; 

Решенија за службеничките односи на слу-
жбенициве. кои тттто се на греота во органите на 
роа РОСУ дието и кои што не се избрани, донесу© 
Министерот за правосудне^. > < ' ; : ѕ • 

Член 9 '.,.. 
Сите решенија за службеничките односи на 

службениците на рп бота во Народното собрание 
ги донесуе Претсе/тателот на Собранието, а сите 
решенија за службеничките односи на службе-

ниците во Президиумот на Народното собрание 
ги донесуе Секретарот на Президиумот. 

Член 10 
Сите решенија за службеничките односи на 

службеници^ На работа во околиските и месните 
1ѓародт4 одбори и во нивните установи ги донесу© 
извршниов одбор на околискиот народен ^дбор а 
решенијата за службеничките односи на службе-
ниците на работа во реонски народни одболи со 
степен на околиски народен одбор, во турските 
народни одбори и во нивните установи ги донесу© 
изврнтниот одбор на тој народен одбор, доколку со 
посебни прописи не е инаку одредено. 

Решенијата за службеничките односи на слу, 
жбенипите од прва врста на работа во окол^^ки -

те народни одбори, во гра леќите наполни одбопи, 
во реонските народни одбори, во м е к и т е и з о -
дил одбори и во "сханптттр тие одбори се дене 
суат по претходна согласност на Претселателот 
на Владата: решенијата за службеничките -анчо* 
си на самостојните административни стпгт^^и-
пи на работа во истите опботги односно т*"*«*нте 
установи се доносуат по тт~«ттотгна соглпедг'*-*' ^а 
Генералниот секгг>тан на В палата. а зч с.гго^к**-
ничкттте односи на самоочтпните СТРУЧНИ служев 
нит''и по претходна согласност на ресорниот члѕи 
на Владата, 

Член И 
Извршниот одбор на околиските односно 

градските (реонските) народни одбори може да го 
овласти претседателот, секретарот или поверени-
ците. (на одделенијата односно отсеците) а извр-
шниот одбор на помалите околиски односно ттид 
ски народни одбори својот претседател и секре-
тар да понесуат решенија за службеничките од-
носи на службениците од трета и четврта врста 
од член 4 на овој Закон. 

Член 12 
Решенијата за службеничките односи на слу 

жбениците од прва и втора врста на работа во 
претпријатијата на месни или на околиски на-
родни одбори ги донесуе И З В Р Ш Н И О Т одбор на око 
лиокиот народен одбор, а решенијата за службе-
ничките односи за истите службе7титти на ррботд 
во претпријатијата на градските народни одбори 
и на ре оските н^роггтти одбери со степен нд око-
лиските народни одбори ги донесуе изв^итт*от 
одбор на тие народни одбори доколку со посебни 
ПРОПИСИ не е инаку одделено. За донесуење на 
овие решенија е потребна согласността на соот« 
ветниот орган од став П на член 10 од ово* Зи^^ч 

Решенијата за службеничките односи на слу 
жбениците од трета и четврта врста на работа во 
претпријатијата на народните одбори ги д о н е л е 
директорот (генералниот директор) на претили« 
јатието за кое овие се должни да го известат из® 
вршниот одбор на народниот одбор. 

Изврптниот одбор може да го овласти дило«« 
торот (генералниот директор) на претпријатието 
да донесуе решенија за службеничките односи 
на службениците од втора врста кои што се на 
работа во претпријатието. 

, Член 13 • „ 
Владата може со посебна уредба да одред« 

по друга надлежност за донесу ење решенија за 
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службеничките односи на службениците на пое-
дини звања. 

Член И 
Против секое решение за. регулирање на слу. 

ѕкбеничкиот однос службеникот маже да се жали 
во срок од 15 дена од примањето на решението. 

Жалбата се предава на органот односно ста-
решината што го донел решението. 

Жалбата се изјавуе: 
V на Владата, — ако решението го донел 

ЧЛРН на Владата, претселателот на комитет одно-
си«) комисија на Владата и Генералниот секре-
тар на Владата, како и ако решението е донесено 
со нивна согласност; 

бЈ на надлежниот член односно на Претседа-
телот на Владата, ако решението го донел изер* 
итмот одбор на околиските и градските наполни 
одбори, како и ако решението е донесено со нив-
на рг*тт******ст: 

в) на извршниот одбор на градскиот народен 
одбор, — ако решението го ттпнел извршниот од-
бор на реонскиот наполен олблр. 

Против решението што го донел старешината 
на непосредната надлежна организациона едини-
ца по овла стоење од винтот старешина односно 
орган, жалбата се и^^ч^о т стт-чргттмната одно-
сно органот, кој што го дал овластуењето. 

АКО СО ВТОТЗОСТРПРН^О ГН*"»РНИР е ПОВЛРЛ^НО 

какво негово на закон засновано право службе-
никот може ПРАТИВ тоа рртттрттие да полегле жал-
ба во срок ол 30 дена ол ЛРНОТ на приманото на 
решението гтпед надлеж^тот окрVжен сптп како 
трудов суд. Одлуката на СУДОТ е окончателна. 

Член 15 
Против г>еттт*»т*рто за службеничките односи 

што го донесуе Претседателот на Народното со-
може лд се жали до Поетсе-

дот^тгг^^отп '̂ Ттппттттотп го^пачие. а против ре® 
принето п т т го доне^р (VКОРТО ПОТ ТО-НГРЗИТГТС* 
МОТ иа Народното собрание СЛУЖ6РНИ*ОТ може 
да се жали до Прег^^трлството на Президиу-
Иот на Народното собрание. 

Член 16 
За сестрано запознавате со работите од сво-

ј т а струка и за стручно усовршуење на службе-
ниците Претседателот на Влагата може, во спо-
разум со Претседателот на Владата на ФНРЈ, 
слу*гбеттите на органите на државната управа 
»а Народна Република Макрдонија, нејзините 
установи и претпријатија, привремено ва ги ис-
пра* а на работа ПРИ сојузните опгани на ттпжма-
ната управа, нејзините установи и претприја-
тија. 

Член 17 
Со цел правилно да се распоредат стручнч-

Ѕ"е кд лим Претселателот ита Р а н а т а МОЖА слу-
жениглите на н^о^ните опбп-пи. и д н и т е V ̂ та-
нови и претпријатија да ги испраќа на работа 
При органите на држената Vпп^ра. нејзините ус-
танови и претпријатија и обратно, како и да ги 
преместуе од еден народен одбор, неговите уста-
нови и претпријатија во друг народен одбор, ќе-
рови установи и претпријатија. 

Истото право го има Градскиот народен од-

бор на град Скопје за службениците ва реонските народни одбори. 

Член 18 
При сите старешини односно органи кои шта 

се надлежни да донесува решенија за службе-
ничките односи органот з? персоналната службе 
ги води сите персонални работи предвидени ве 
овој Закон. 

За да се води правилна персонална полити« 
ка и прегледна евиденција и за да се овозможи 
н и в н о ! п р а в и л н о распоредување секретарот на 

персонална та служба при Претседателството не 
Владата к'е води општа картотека за сите слу* 
жбеници од точка 1 и 2 на член 4 од овој Закое 
а Претседателството на Владата, поедините ми« 
нистерства, комитетите односно комисиите не 
Владата и другите нејзини органи, како и извр* 
шиите одбори на народните одбори к'е водат од« 
воена картотека за сите свои СЛУЖ6РНИЦИ. 

СтрVчните министерства к'е водат специалне 
картотека за сите службеници од својата мати« 
чна струка кои што се навог'аат на служба ве 
подррттенг«^> им нижи органи. 

Мини *&> рството на правосудието ги води 
персоналните работи на судиите, секретарите И 
административните службеници во народните су| 
дови 

Евиденцијата на сх*ег~бениците во народни« 
те одбори и нивните установи и претпријатија Ја 
води органот за персонална служба на народни-
от одбор. 

Претседателот на Владата к'е пропише чо-
блиски одредби за водење на каототеките. 

Секретаријатот за персонална служба ПРИ 
Владата ја ускла-луе работата на сите органи за 
персонална служба и во та цел издава потребни 
напатствија. 

Член 19 
Службеницине по правило вршат работе 

од онаа струка на која што и припаѓаат. Изузет* 
но, тие можат да бидат употребени и на други« 
работи поведе од 15 дена со претходна ссглао* 
ност на вишиот старешина односно орган. 

Ш ЗАСНИВАЊЕ НА С Л У Ж Б Е Н И Ч К И ^ ОД« 
НОС 
Член 20 

За службеник може да биде поставено саме 
оноа лице кое што ги исполнуе следните услови! 

1) ца е државјанин на ФНРЈ: 
2) да навршило 18 годишна возраст, 
3) да не е постаро од 50 години, а физички 

способните липа со изузетна стручна спрема да не 
се постари од 60 години; 

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

5) да има избирачко право ; 
6) да не му е со судска пресуда одземено ПРЅ 

вото на државна или макар каква јавна служба,, 
додека трае оваа пречка според пресудата ; 

7» пораншната служба ца не МУ е престанат® 
со дисциплинско отпуштање од служба за секо-
гаш (чл. 42 точ 5) или додека трае пречката од 
чл. 42* точ. 4 од овој Закон и 

8) ца ги иеполнуе сите други услови пропи-
шани за струката во која еле гу е. 

Бр. » Стр. 19 
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Службеникот на кого службата му престанала 
по чл. 78 точ. 2 и 3 од овој Закоч може поново да 
биде примен во служба најрано една година по 
престанокот на порашхгната служба, 

По важни разлози може изузетно да се при-
ми во служба и лице постаро од 50 односно 60 го 
дини. За ова примање е нужна наточио одобре-
ние од Претседателот на Владата. 

Во случај на нарочна потреба можат ла бидат 
примени во државна служба за СЛУЖ*«НИНИ и ли-
па кои што не се државна ни на ФНРТ по претход 
но одобрение од Претседателот на Владата. 

Член 21 
Лице кое што п о т н о било во л о ж а н а служ-

ба при повторно поимање во ЛПЖЧТЈНД служба 
мора да ги исполнуе Сите услови од чл. 20 на овој 
Закон освен оние за староста. 

Член 22 
Лице кое што е назначено за дпжавен служ-

беник е должно да се јави на должност во срок од 
10 дена од денот во кој к'е му биде соопштено ре-
шението за назначение, ДОКОЛКУ непосредниот 
старешина по погледани разлози не го продолжи 
овој срок- Во противен случај се смета како да не 
било ни назначено. 

Член 23 
Примањето во служба се врши по конкурс 

ИЈ*И без конкурс според прописите што важат за 
Секоја струка. 

Со конкурсот може де се пропише и полага-
ње на испит. 

IV ДОЛЖНОСТИ И ПРАВА НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Член 24 
След стапуењето на должност службеникот 

е должен да положи и потпише пред својот ста-
решина заклетва која гласи: 

„Ја (семејно и родено име) се колнам со честа 
на својот народ и Со својата чест дека волно к е 
служам на народот, дека* к'е се придржавам по 
Уставот и законите, дека к'е го чувам и бранам 
уставното демократско устројство на Федератив-
на Народна Република Југославија и Народна Ре 
Публика Македонија и дера својата должност к'е 
ја вршам совесно". 

Член 25 
Работното време на службениците по прави-

ло е 8 часа дневно и се регулира Со посебни про-
писи. 

Службеникот е должен да биде на д^лзќност 
през сето време што е одредено за работа. 

Кога интересите на службата бараат непо-
средниот старешина односно надежниот орган 
може да на рели службениците ла работат т в о и 
редовното работно време, како и да им даде и 
Д Р У Г И службени работи кои не спаѓаат во опсег 
на нивната редовна работа. ' 

Член 26 
Редовните принадлежнотси им се ..исплакаат ! 

на службениците во месечни износи во почетокот 
на месецот. Изузетно од това за поедини звања 1 

можат платата и 'додатоците да се одредуат јао 
дневни износи и исплакаат неделно.' 

Со прописи за работни норми се одред.уе на« 
чинот на исплатата на принадлежностите за 
службениците кои што работат по овие норми. 

Член 27 
Платата тече од денот на стапуењето на дол* 

жност, а зголемуењето на плата од првиот ден на 
идниот месец след донесуењето на решението за 
унаиредуење. 

Член 28 
За службени патуења надвор од местото на 

служењето припаѓа на службениците накнада 
на патните трошкови, а за премештај во друга 
место накнада на селидбените трошкови. 

Поблиски прописи за патните и селидбени 
те трошкови донесуе Владата со уредба по пред-
лог на Министерот на финансиите. 

Член 29 
На службеникот му припаѓа неделно еден 

платен ден за одмор и това по правило во неде« 
лен ден. 

На службеникот му припаѓа платен го тги-* 
шен одмор, кој не може да биде пократок оп 15 
дена ни подолг од 30 дена. Должината на голи« 
шниот ОДМОР во предните граници го одоедуо Рла 
дата со посебни ПРОПИСИ а времето кога одморот 
има да се ползу е го олоедуе непосредниот старе-
шина пазејк'и правилниот и нормален тек на 
службата да не биде доведен во прашање поради: 
отсаствието на службеникот. 

Член 30 
Во оправдани случаи непосредниот старепти* 

на МО̂ Е па службеникот да МУ одобри плате"® 
отпусна по приватна работа до седум лена ИКУ тг 
но пс една календарска година Отпуск? над се-
дум дена може да одобри старешината опиено" 
оггат-г>т надлежен за назначеним на службени-
ци ДОКОЛКУ тоа свое право не го пренел на стасе« 
шините иа подрачните надлештва установи или 
претпријатија. 

Отпусна од вкупно седум дена во една кален 
дарс^п година не се пресм^тнуе во го^т'тттот» одмор. 

И латева отпусна по приватна работа т п се-
дум лена може да се одобпи само ако от?атгтт»и-
ето е во интерес на службата што мора изрично 
да се установи. 

Член 31 
Службеник кој што е по болест спречен да 

дојде на должност к'е го извести во срок од 24' 
часа својот непосреден старешина Неловаг'ање 
на должност поради болест поведе од ТРИ пена 
мора да биде оправдано со лекарско уверење од 
лекар на надлежната установа за социално ссигу 
рање. 

Отсаствие за лекуење и опора вон на служ-
беникот одобрава до седум дена непосредниот 
старешина, а над седум дена старешината налле* 
жен за назначуење а на основани? писмено мие«! 
ние од лекар на надлелшата установа за социал« 
но осигурање. 

V ДВИЖЕНИ*: ВО СЛУЖБАТА 
Член 32 

Лицата кои што прв пат; стапеа* во државна 
служба а немаат стручна пракса се примаат в® 
служба како приправници е 
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• Преигравничката СЈ« у жба се одреду е ао. зва-
њата и трае од една до тон години според пропи-
сите за секоја струка. 
м . Приправничка служба не постои за звањата 
©•споредени во четврта врста. 

Поблиски одредби за приправничката слу-
жба к'е се донесат со прописи за секоја струка. 
Во тие прописи може да се предвиди овластевте 
ва надлежниот член на Владата ца во согласност 
се Претседателот на Владата установуе приправ-
ничка служба и за звања за кои што не е пред-
ВИдена со уредбата за струката, или да укида 

'е установена приправничка служба. 

Член 33 
Додека трае приправничката служба приправ 

ликот прима приправничка алате За тепа време 
отказ се врши од обете страни само на првиот 
ден на месецот, а ако отказот биде с<х>пштен во 
текот на месецот отказниот срок почине да тече 
од првиот ден на наредниот месец след соопште-
нието. Отказниот срок трае еден месец. Потекоа в 
викот на кого му биде откажана службата нема 
право на отпремила. 

За се ДРУГО важат за приправниците одред-
бите од овој Закон. 

Член 34 
Во текот на приправничката служба припоев 

пикот е должен да положи стручен испит по про-
писите за својата струка. За полагање на испит 
Органот односно старешината надлежен за назна-
ку ење може на приправникот да му ја продолжи 
приправничката служба најповеќе за половина 
година. По положениот испит приправникот се ра-
споредуе во струка според неговата стручна сире 
ма и способност. 

, Ако приправникот не го положи испитот 
службата му се откажуе или може да биде ра 
спореден во друга служба според неговата струч-
на спрема и способност. 

Поблиски одредби за стручниот испит како 
и за организацијата, планот и траењето на кур-
севите потребни за стекнуење на стручна спрема, 
пропигауе надлежниот член на Владата во со-
гласност со Претседателот на Владата. 

Член 35 
. При преминуење од една струка во друга нужно е 
службеникот да проведе во новата струка најмал 
КУ три месеца и на кра 1 от на ОВОЈ срок да положи 
стручен испит од струката во кота мине доколку 
е «оедвиден таков испит. 

Одредбата на предниот став не важи *а рако-
водните службеници ни за службениците ко<и по 
ради нарочни способности и поради потребите на 
службата минат во друга струка. 

Поблиски одредби за преминули,*} ао друга 
Струка к е се донесат со прописите за пооделните 
струки. 

Член 36 
Службеникот може да биде преместен од" 

носно назначен на друга должност по службена 
нетреба или по молба. 

Во случај на премештај односно назначение 
еа друга должност елужбеиике.т мора да се раз-
реши од должност во срок од 15 дена од денот 
кога одлуката за премешта! односно назначена 
биде примена во организационата единица во ко-

ја што службеникот работи. .Изузетно од: пред-
ното, и ако разрешени*^ по оправдани причини 
не може да се изврши во предниот срок, стар-
шината односно, органот надлежен* за премештај 
односно назначена, по предлог на непосредниот 
старешина односно орган, може срокот за разре-
ш е н а па го продолжи додека трае причината 
што го оправдава продолжението на срокот, но 
не повек'е од два месеца. 

На новата должност службеникот мора да 
се јави во срок од 24 часа слел разрешениот« ако 
п р е м е ш т а ј односно назначението е во исто ме-
сто. а нат доцна во СРОК ОП Т Р И дена след оа?р^-
пгечието ико премечттта^от односно назначениот 
е во некое друго место, не сметајќи го во овој 
Срок ВГ^М^то ПОТРЧКО П»-ГУРЊГ» 

Член 37 
Ако службеникот, се покаже ЧЈе«*и<»соб<?н за 

вршење на работете во вв<ш»ето во кое се налог'« 
може да биде вратен ни знанце што одговара на 
неговата стручна способност 

Ако квалитетот, обимот на оаботага или за-
лагањето на службеникот не 'одговара на платата 
што ја има. може да му биде одредена зимска 
плата во истотп звање. 

VI ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖБЕНИКОТ 
М Дисциплинска одговорност 

Член 38 
Службениците одговараат дисциплински за 

дисциплински неуредност и дисциплински ппе-
стапленија. 

Член 39 
Како дисциплински неуредност се сметаат 

полесните повреди на службената должност ч у~ 
гле дот на службата. 

Член 40 
Како дисциплински престапени ја се сметаат 

особено следните потешки ПОВРАТИ на службена-
та должност без обзир да ли истите поради сво-
јата тежина к е повлечат и кривична одговорност 
пред судот: 

злоупото<^ч неслужбеното положение или 
пре кора ЧУ ење НМ е ТЧ ТХБЕЧО овлаетение; 

2) лабаво, немарно или неуредно вршење на 
службената дот*-нос1 кои што причинуе одолго-
влачуење иле застој во работата како и секое 
друго пропуштам« во службата; 

3) п р е т е п а м - и вршење на работи, кои оче-
видно го Подриваа! авторитетот и постојан ст во то 
на народната вл^^т во очите на народот; 

4} причитан,е имовинска штета на држава-
та со немарно или несовесно вршење на службе-
на должност. 

5' секое дејствие односно пропуштање со цел 
да се спречи или оневозможи правилното и брзо 
функционирање на државната служба; 

В) повреда на службената тајна: лекомисле-
ност во чувањето на поверливи дела или пода-
тоци: 

7) потешки повреди на службената дисци-
плина на службениците спрема старешината: 

8) недостојно владање и држање на претпо-
ставен старешина спрема подреден службеник,, 
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жако и злоупотреба иа старешинската власт сире 
ма подреден службеник: 

9) потешки повреди на прописите на чл II од 
сојузниот Закон за државните службеници: 

10) неземање или недостатачно земана мерки 
ва осигурање и безбедност на поверени предмети 
И липа: 

11) барање или примање поткуп или прихва-
т а њ е ветуење на ПОТКУП: 

12) извршуење на утаја или кражба на до-
ага**»а или поверена имовина при вршењето* на 
е л у ^ ° н а должност; 

13> послуга со пари. со хартии оп вредност 
или со предмети што МУ се по службена до.пж* 
Ност поверени на с.лужР^ттмтглт. и*и л*»в*ње лети-
те на ДРУГО липе за да се ПОСЛУЖИ СО НИВ: 

14) фалсификуење на службени или 1авни 
исправи и списи, или заверуење на фалсифико-
вани исправи и списи, како и издавање на лажни 
Исправи и списи; 

15) присвајање или проневера на имот; 
16) оштетуење на државната имовина со 

•аклучуење на неповолни договори или работи; 
17) повредуење на законот при вршење на 

службена должност со намерение на извесне* ли-
де да му се користи или штети; 

!8> намерио неПоднесуење или крајно немар 
ио поднесуење на пропишани извештаи поднесу-
в а в на ^ажни извештаи немарно поднесуење на 
Неточни извештаи; , 

19) други потешки повреди на службената дол-
жност, како УЗОСТОПНО ПОВТОРЕЛЕ на дис*ТИТТ.ттч 
ски неуредност™ односно узастопно повто^ње 
на полесни погледи на службата должност и у 
гледот на службата. "гм -

Доколку престапленит ата од овој член исто-
времено претставу^, И кривични дела, листтиплин 
скиот суд к'е Достави на надлежниот Јавен »обви-
нител кривична пријава за ШЈ0чну&н»е на кри-
вична постапка. 

Член 41 
Казните за дисциплински неуредност се! 
1) писмена опомена; 
2) писмен укор; 
3) писмен строг Јавен укор; 
4) парична казна за секој одреден случај чо 

износ највеће до 10% од чистите едномесечни 
иринадлежности на службеникот но така да 
вкупниот збир на овие казни во еден месец не 
Ноже да изнесе поведе од 2ДО/о од тие принадлеж 
пости на службеникот. 

Кога се изречуе казната од точка 4 од овој 
член додатокот за деца не подлежи на никаква 
обустава. 

Казните од точка 3 и 4 на овој член се беле-
жат во службеничкиот лист. 

Член 42 
Казниле за дисциплинско престапление се: 
1) забрана за да се даде поголема плата од-

носно поголемо звање за време Од ИЈест месеци 
до една година; * 1 ; " 

2) ндмаление на принадбпеж^остите за време 
рд трџ месеца до една година но таха да за Секој 

поедини месен намаленото не може ца биде по-
големо од 20*/• од чистите едномесечни припад" 
лежности; ' 

3> враќање на прениска плата односно, на по-
н и с к о звање за време од шест месеца до трн 
години; V ;-; ' 

4) отпуштање од служба со забрана да биде 
вратен во служба за време од една година др трн 
години; 

5) отпуштање од служба за секогаш 
Кога се изречуе казната од точка 2 додато* 

нот на децата не подлежи на никаква обустава. 
Со една дисциплинска пресуда како и за *>д« 

но дисциплинско престапление може да се изге -

че само една казна. Ова важи и кога к е се опре"« 
дели казна од точка 1 и 3 од овој член. 

Член 43 
Гонењето га дисциплински неуредност за-

старVе до 6 месени од ичвптттуењето. 
Гонењето на достиглинтгит*» гп^пстап.летггж-' % 

застаруе за две голини ол извппгуењето доколку 
делото не повлечуе кривична одговорност, во к г | 
случај дисциплинското престапление заставу => ча 
истото време за кое за ста руе и кривичното дело. 

Член 44 
Казните за дисциплински неуредности т 

изречуе: ,5 . " 
а) на службениците на Претседателството, на 

Владата. ми«»истежетватакомитетите одложил кп-
мисиите на Владата и на овие орган чзаннтп*. 

р диници непо^^лно попреданите от)гант4М?в'т^^РИ 
единици — Генералниот секретар на 1 Владата, 

; Надлежните МИНИСТРИ И платон п ате лиге на изтт« 
' тети односно комисии на Владата, кои тов* .дата* 

во можат да го пренесат на садите помошник , 
на потпретседателите, на началниттите на од***-« 
нија како и па раководителите на непосредно 
подредените им организациони един ич*; 

6) на...службениците, на органите на правѓб&у® 
дието-претседателот ив судот: 

в) на службениците на месните народни од« 
бори — претселателот и секретарот на одборот; 

г) на службениците на околиските, тоалети-
те и реонските народни одбори — претседателот 
потпретседателот секретарот и поверениците 
тоа за службениците што им се непосредно под* 
редени. 

По овластуење од надлежниот поверен** на 
извршниот одбор ка околиските, градските и ре-
онските народни одбори односно по овластени® 
од секретарот на месните народни одбори 
за дисциплински ^уредности на службеници*! е 
на установите и државните стопански претри* 
јетија од локално значение изречуат раководите 
лите на тие установи и претпријатија. 

Член 45 
Против решението за казна за дисциплина 

ска неуредност може службеникот да се жали; 
а) на Владата, — ако решението за казна е? 

донел член на Владата, претседател не комите* 
односно комисија на Владата или Генералниов 
секретар на Владата; ^ АДЗДТ^ А.; 

б) 
на надлежниот член на Владета* на прет -

Седателот на комитет или к о м и с и и надвладани*, 
на Генералниот секретара аиои; 
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казна го донел старешина по нивното овластуење 
(чл. 44 т. а) од овој закон); 
1 ' в> на Министерот на правосудието, — ако ре-
шението за казна го донел претседател на суд; 

г) на извршните одбори ца околиските, град-
ските и реонските народни одбори — ако реше-
нието за казна го донел претседателот, потпрет-
седателот, секретарот или повереник на тие на-
родни одбори; 

д) на надлежниот повереник на извршниот, 
одбор на околиските, градските односно р^онски-
те народни одбори, како и на непосредно вишиот 
старешина ако решението за казна го донел ста-
решина на, установа или државно претпријатие 
од локално односно републиканско значение; 

г') на извршните одбори на месните народни 
одбори односно на народниот одбор во оние народ 
ни одбоен кои НЕМААТ ИЗВРШЕН одбор, ако реше-
нието за казна го донел претседателот и секрета-
рот на месниот народен одбор или а.Ко решението 
е донесено по нивно овластеше. 

Член 46 
Казните за дисциплински неуредност на 

службениците на Народното собрание ги изречуе 
Претседателот на Народното собрание, а казните 
за' неуредностите на службениците на Президиу 
мот на Народното собрание ги изречуе Секрета-
рот на ПреЗидиумот. . 

Против решението За Казна што го Донел 
Претседателот на Народното собрание службени 
кот може да се жали на Претседателството на "На 
родното собрание, а против решението за казна 
што го донел Секретарот на Президиумот на На-
родното собрание може да се жали на Претседа-
телството на Президиумот. 

Член 47 
Службеникот не може да биде казнет пред 

да биде надлежно ислушан. 
Извршението на казна за дисциплинска не-

уредност застаруе за шест месеца од денот на 
правоснажноста на решението. 

Член 48 
Жалбата против решението за казна може 

да се изјави во срок од осум дена од денот во 
кој тито првостепеното решение е врачено на 
Службеникот и се протич но оттт* старешина од* 
Угоено орган што го донел решението. 

Ваква жалба може да изјави и синдикална 
Организација. 

Член 49 
Казните за дисциплинските престапленија 

ги изречуат посебни дисциплински судови по 
ЕЧретходно спроведена постапка-

Член 50 
За службениците во министерствата во ко-

митетите и комисиите на Владата и во Претсе* 
Пател ството на Владата постоат при тие органи 
рж циплинеки судови од прва степен (првостепе-
на дисциплински судови* 

За службениците во сродните министер* 
(геа, комитети и комисии може да се образу« 
Заеднички првостепен дисциплински суд за служ 
Повиците на овие гранки на државната управа 

Министерствата, комитетите и комисиите мо 
«*т" ли об&а-и'̂ *" повсктепем дисциплински суд 

за поголемите организациони единици кои што 
им Се непосредно подредени. 

За секретарите и административните служ-
•беници На околиските и окружните судови прво« 

г степниот дисциплински суд се образуе при над* 
лежниот окружен суд. . 

Првостепениот , дисциплински суд при Мини-
стерството на правосудне«™ е и дисциплински 
суд од истата степен за Секретарите и админи-
стративните службеници на Врховниот суд. 

Член 51 
Дисциплинските судови при министерства-

та комитетите и комисиите се истовремено и дис-
циплински судови од втора степен (второстепени 
дисциплински судови) по жалбите против пресу* 
дите и одлуките на дисциплинските судови при 
непосредно подредените им организациони еди-
ници, а дисциплинскиот суд при Министерството 
на правосудието е истовремено второстепен дис-
циплински суд по жалбите против пресудите и 
одлуките на првостепените дисциплински Судови 
при окружните судови 

/ 

Член 52 
Дисциплинските судови за службениците во 

околиските, градските и реонските народни од-
бори. како и за службениците во установите и 

.претпријатијата на тие народни одбори се обра-
зуат при истите одбори. 1 ' 

За службениците во месните народни одбори 
надлежен е дисциплинскиот суд при околискиот 
народен одбор. , , > 

" " За службениците во поголемите установи и 
Претпријатија на нардоните одбори од став 1 на 
овој член може да се образуе засебен дисциплин 
ски суд. 

Член 53 
; • За решаваше по жалба против пресудите и 
одлуките на првостепените дисциплински судо-
ви при министерствата, комитетите и комисиите 
на Владата, Претседателството на Владата, град-
ските и околиските народни одбори постои при 
Владата. Виши дистшлински суд. 

За решавање по жалба против пресудите и 
одлуките на првостепените дисциплински судо-
ви при установите и претпријатијата каде тие су 
дови постоат (став III на член 52 од овој Закон, 
надлежен е дисциплинскиот СУД при соответни-
от народен одбор. 

Дисциплинскиот суд при Градскиот народен 
одбор на град Скопје е надлежен за решавање 
по жалба против Пресудите и одлуките на лиени 
плинските судови при реонските народни одбори. 

Член 54 
Дисциплинскиот суд се состои од претплател 

и два члена. Претседателот на судот и еден член 
и нивните заменици ги назначуе надлежниот ми-
нистер,претседателот на комитет односно коми-
сија на Владата или Генералниот секретар на 
Владата^ а вториот член и неговиот заменик го 
делегира : синдикалната организација., , г 

Во заедничките дисциплине^ судни прете©* 
дателот и едниот член на СУДОТ И нивните заме-
ници шоразу&ЈНо ги назначуат заитересираните 
органи. ; . ̂ у... а & : . * к- : 

Во дисциплинските судови при народните 
бори народниот одбор ги назначуе претседателе* 
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Н едниот член на судот и нивните заменици. Ед-
ниот од тие и неговиот заменик се назначуат од 
редот на народните одборници на тој одбор, а ед-
ниот и неговиот заменик од редот на службени -

дите. Вториот член и неговиот заменик ги делеги 
ра синдикалната организација. 

Ако службениците кои што потпаѓаат год 
еден дисциплински суд се организирани во две 
или повек'е синдикални организации у п р а в н е 
на заинтересираните организации споразумно к'е 
делегираат за член на дисциплинскиот суд и за 
негов заменик по еден од членовите на било која: 
заинтересирана синдикална организација. 

Член 55 
Вишиот дисциплински суд при Владата се со 

стои од претседател и два члена. 
Претседателот на Владата го назначуе претсе 

дателот и едниот член на судот и нивните заме-
ници, а другиот член и неговиот заменик ги деле 
тира синдикалната организација. 

Член 56 
За Службениците на Народното собрание и 

на Президиумот на Народното собрание постои 
при Народното собрание заеднички првостепени 
дисциплински Суд. 

За решавање по желба против пресудите и 
одлуките на првостепениот дисциплински Суд од 
предниот став постои при Народното собрание за-
еднички Виши дисциплински суд за службени-
ците на Народното обрание и на Птзезидиумот на 
Народното собрание. 

Во заедничките судови од предните два става 
претседателот и едниот член на Судот и нивните 
заменици споразумно ги назначуат Претедател-
ството на Народното собрание и Претседателство-
то на Президиумот на Народното собрание. 

Третиот член на тие судови и неговиот заме-
ник го делегира синдикалната организација. 

Член 57. 
Вишиот дисциплински суд при Владата може 

од секој дисциплински суд, освен од судовите по 
чл- 56 на овој Закон да бара да му се предадат на 
решение поедини дисциплински спорови. Истото 
Право го имаат во оквирот на својата надлеж-
ност и дисциплинските судови при министерства-
та, комитетите и комисиите на Владата, како и 
Вишиот дисциплински суд од член 56 на свој 
Закон. 

Член 58. 
Дисциплинските судови имаат секретар, кои 

по возможност треба да биде правник или иску* 
сен службеник. Него го одредуе старешината на 
организационата единица при која што постои 
дисциплинскиот суд. Секретарот води записник 
»а протресите при судот. 

Член 59. 
Функциите на претседателот и на членавите 

на дисциплинскиот суд трајат една година. Во вр 
Шењето на својата судиска должност членовите 
Се независни и судат по законот и своето слобод-
но судиско уверение. 

Пристапував на должност судиите се долж-
ни да ја положат судиската заклетва пропишана 
за судиите на народните судови Заклетвата се по-
лага пред старешината односно органот надлежен 

за нивното назначуење, но овој може да одреди 
заклетвата да се положи пред старешината еа 
организационата единица при која што е дисцип-
линскиот суд. 

Член 60. 
Старешината надлежен за назначуење на 

членовите на дисциплинскиот суд к 'е назначи 
за секој суд еден или повек'е дисциплински *обви« 
нители, но старешината на организационата еди* 
ница при која што е судот за секој поединине« 
случај к'е го одреди дисциплинскиот обвинител. 

При народните одбори извршниот одбор 
одредуе дисциплински обвинител за секој по-
единечен случај, но извршниот одбор може тоа1 

свое право да го пренесе на претседателот, пот« 
претседателот секретарот и повереникот како и 
на старешините на подрачните установи и прет -

пријатија за оние службеници кои што им се 
Непосредно подредени. 

Дисциплинските обвинители при судовите 
од чл. 56 на овој Закон ги одреду е Претседателот 
на Народното собрание во споразум со Секретарот 
на Президиумот на Народното собрание. 

Дисциплинските обвинители се назначуат из 
меѓу државните службеници и тоа по правило 
од редот на оние службеници кои што служат 
во организационата единица при која е судот. 

Член 61. 
Секој дисциплински обвинев државен служ-

беник има право на бранител. 

Член 62 
Дисциплинскиот обвинител ја започну е дис-

циплинската постапка на основание на писмен 
и образложен предлог од надлежниот старешина,! 
јавен обвинител или орган на општата државна 
контрола. 

Решавајќи по такво барање дисциплинскиот! 
суд одлучуе или против службеникот да се отво-
ри дисциплинско иследуење или против него ца 
се подигне дисциплинска оптужница или да нема 
место за дисциплинска постапка против него. . 

Член 63. 
Кога дисциплинскиот суд реши да се отвори 

дисциплинско иследуење к'е одреди и иследник: 
кои што ке води ислепуење Според прописите на 
кривичната постапка. Против одлуката за отвара* 
ње на дисциплинско иследуење нема место на 
жалба. 

Ако дисциплинскиот суд најде дека делото на 
обвинетиот е и кривично дедо к'е ги достави сите 
акта на надлежниот јавен обвинител, к'е го извео 
ти за това непосредниот старешина на службени* 
кот па след това к'е одлучи дали против службе*; 
никот к'е се продолжи дисциплинската постапка 
паралелно со кривичната или к е ја одложи до 
окончате дната одлука на редовниот суд. 

Кога дисциплинскиот иследник к'е го заврши 
иследуењето к'е ги достави Сите акта на дасцип« 
линскиот суд и овој ке реши или дека против сл# 
жбеникот може да се подигне оптужница, или 1 
дека нема место за понатакашна дисциплинска 
постапка. -

Ако дисциплинскиот Суд реши да се подигне 
оптужница против службеникот, к*е му ги доста* 
ви сите акта на дисциплинскиот обвинител за да 
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подигне оптужница. Против одлуката со која се 
одреду е това, како н п р е т * рдту »жицата нем? 
право на жалба. 

Кога дисциплинскиот вуд реши дека нем« 
»есто за дисциплинска! постапеа одлуката за това 
к е ј а достави на непосредниот старешина и нг! 
Надлежниот дисциплински обвинител. / 

Член 64. 
претресот пред првостепениот дисциплински 

СУД е устен и 1а«ен оов«н ВО СЛУЧ-Н кога интриги 
Те на службата или државните интиреси или не-
»ој други оправдани разлози налагаат претресот 
да се огласи за таен. 

Да ли пред второстепениот диспут лтт^жи 
СУД односно преп Вишиот диспит? лански п о -
тресот к'е биде устен и јавен или не за това одлу-
к е самиот суд според природата на секо1 случај. 

Против одлуката по првиот и вториот став 
•а овој член нема право на жалба. 

Член 65. 
Со Пресудата на дис?птплинскиот СУД огггу-

женикот или се прогласуе за виновен и казни ва 
дисциплинско престап лсние или се ослободуе од 
ОДГОВОРНОСТ како ПРИМИ 

Ако дисттплинскиот СУП на1де дека де1ание-
то на службеникот е неуредност ке го казни за 
неугодност. 

Со пресудата службеникот * е **е ОСУДИ и на 
плакање на тротковите иа диСпиплмнг-ката пос-
тапка, а ако- ̂  осладе«од^одговооаосТ трошно-
вите ги сноси државата. 

Член бб 
Против пресудата и одлуката на првостепе-

ниот дисциплински^^. ДОКОЛКУ О ^ Т Г ина 
гу не одредуе, Службеникот и дисттттттинскиот 
обвинител можат да изјават жалба до надлежни-
от (второстепен дисциплинска! суд во срок оа 15 
вена од денот на приемот на пресудата односно 
одлуките. 

Жалба по предниот став можат да поднесат 
* синдикалните организации. 

Член 67 
Дисциплинскиот обвинител и осудениот СЛУЖ 

бениќ можат против правиоеилна пресуда д*> ба-
раат обнова на дисциплинската постапка под усло 
вите на критичната судска постапка. _ 

Обнова на дисциплинска!« постапка може да 
бара и синдикалната организација, како и старе-
шината надлежен за назначена на СЛУЖБЕНИКОТ 

Правносилната пресуда се доставуе на над-
вежниот старешина на капениот СЛУЖБЕНИК за 
да се изврши и запише во службеничка^ лист. 

Правото на извргаение на дисциплински каз 
ви застаруе за две години од денот на правосил-
носта на пресудата. ( 

Член 68 
За дисциплинската одговорност на судиите 

Ка народните судови важат посебни прописи. 

Член 69 
Доколку овој Закон не предвидуе друго, во 

дисциплинската постапка сходно се прилагаат на 
Подата на кривичната судска постапка. 

Б> Мат грма леа одговорност нд 
. даишмие Службеници 

Член 70 
За дакнада на штетата^™ Ја ц т ц џ т на ар 

жабата службеник вршејќи: ја службататоколку 
штетата не е сврзана со ди^»1иштн(чта©*ч-гапле 
ние Или со кривимо целе Како к ако1 ;*ст»&» би. 
могла да се наплати со обустава од редовните при 
надлежности на службеникот; надлежен е да по-
несе решение старешината џџ оргаризаиионата 
единица (надлопггво. установа или претпријатие}, 
а во нано дните одбори ИЗВРШНИОТ Одбор 

Против ова решр-ние службеникот може да 
се жали до непосредно вишиот старешина, а пов 
сив ги*тп*нието на изврттгаиот одбоо до неверед-
но вишиот орган на државната управа Жалба-
та се иа*авуе во срок од 15 дена од приемот на 
оеш^^мрто 

Поотнв решението по жалбата има м^что на 
гужба през окружниот суд како трудов суд ТУЖ 
бата се тоанесуе во срок од еден месел од а**ног 
кога ТУЖИТЕЛОТ го ПРИМИЛ зтероотепен*т1 ррпте-
ние Пресудата на окружниот суд е окончаТелна. 

Член 71 
Доколку штетата е сврзана со Дисциплинско 

престаплрние или кривично дево, како и ако и-
стата е толку голема да не би метла да се напла-
ти со обустава од редовните приаадлежности в* 
службеникот, след свршуенхрто на диснтт.ки^ска* 
та потаттка к*е се достави на органот надлежен за 
застати***.« |та ртггпет^ната остати 
пред СУЛОТ чко птршч*»та јвисинчтѕ} на 
плетат* «» мет"'« непосредниот стале« 
шина и службеникот. а е ©опточен штетат* 
доброволно да ја накнади и без судева пренда. 

Член 72 
По оправдани разложи с^ж^уикот Може' да 

биде РЕТ»О*ОТГО^ ОД ппчк'ан.е билона пелио^ ,Иило 
на К^ТТОС на *нтрт*та. РРТТТОТТИРТО ГО ДО 
НАТМИР Д » Т Г г г г > О Т Т О Ц ич * Рч»«лата ГТТХ^С^^^О« 
лот на комитет отпорно комисија на Владар и Ге 
нерамниот секретар на Владата, а за елужЛрчгитга 
те на народните одбори ИЗВРШНИОТ одбор. Паво-
птниот МОЖЕ да го оч пасти ПОСТРОЈИ**^ ППТВ 

потпретседателот, секретарот и поверени!!!«*, не-
посредно подредениот им службеник што Ја, при 
чинил штетата, да го ослободат од плакање на 
штетата, ако истата не го надминуе износот ог 
500 динари. 

Член 73 
Во прописите за поедини струки може да има 

посебни одредби за материалната одговорност на 
службениците од тие струки спрема државата 

УН ОТСТРАНУВАЊЕ П \ СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ОД ДОЛЖНОСТ 

Член 74 
Службеникот мора да се отстрани {суспенди 

ра) од должност ако е ставен во притвор нам ^ис-
тражен затвор или под оптужба за злосторство 
иди друго нечесно кривично деда 

Решението за отстранеле го донесува непо-
средниот или Вишиот старешина. За слувЛеиици 
т о во народниот одбор претседателот, п«*гН1>етсе° 
дуелот, секретарот и повреникот и тоа за сву кое 
каците дого им се непосре^ЈРо ацдреднѓч ^а во^ме 
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самог народен одбор претседателот на одборот. 
Службеникот нема право на жалба против ова ре 
шение. 

Отстрануењето трае до провосилната одлука 
на надлежниот државен орган односно суд. 

Член 75 
Службеникот може да биде отстранел од дол-

жност ако против него е поведена кривична или 
дисциплинска постапка или неговото дисциплин-
ско престапление е такво да би било штетно по 
интересите на службата и натака да остане на 
должност. 

, Решението за отстранував од должност по 
ово| пропис го донесуе попосле ттниот старешина 
или надлежниот контролен орган, кои се должни 
ова решение веднаш да го достават на стареши-
ната односто органот надлежен за назначуење 
на службеникот. 

Овој старешина односио орган к е го оснажи 
али поништи решението во спо* од осум дена. 

'А кп старешината што гс донел решение га за рт* 
стравував од должност надлежен и за назначе-
ние пр односниот службеник, за оснаже*™- однос 
ко за пиштење на решението за отстранета од 
должност решава непосредно вишиот Старешина 
односно орган. 

Против ова решение дисциплинскиот обвини-
тел, контролниот орган и службеникот можат во 
Срок од осум дена од примањето на решението 
да изјават жа'лба на надлежниот првостепен дис-
циплински суд. Решението на судот по оваа жал-
ба е окончателно. 

Член 76 

Додека трае отстрануењето по чл. 74 и 75 од 
овој Закон на службеникот му се обуставуе не-
плаќањето на сите принадлежности од првиот 
нареден месец след донесуењето на решението за 
отстранував. Ако отстапениот службешж има 
на издржавање семејство нему му се обуставуе 
исплатата на половина чисти пршгадлелтности со 
искључена додатокот на децата. 

На службеникот му се враќаат обуставените 
принадлежности по укидањето на отстрануењето 
во случај ако со правосилната одлука на судот 
биде ослободен или ако со решение на надлеж-
ниот државен орган биде пуштен од притвор или 
истражен затвор, или кривичната односно дисци-
плинската постапка против него биде обу ставена 
како и во случај ако вишиот старешина или дис-
циплинскиот суд решавајк'и согласно чл- 75 од 
овој Закон донесат одлука со која се ништи реше-
нието за отстрануваа. 

За времето додека службеникот издржава 
Казна лишение од слобода принадлежнотите не 
му припаѓаат. 

На службеник осуден на казна поправителна 
работа принадлежностите не му припаѓаат доде-
ка ја издржуе казната ако издржуењето на ис-
тата по самата своја природа го спречава едно-
временото вршење на службените должности. 

Доколку со посебни прописи не се одреди не-
што пруго за отстранувавте на судиите од дол-
жност важат одредбите на овој Закон. 

VIII ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБЕНИЧКИОТ 
ОДНОС 

Член 77 
. '.'"-Дгг 77; 

Престанок на службата поради отказ наста-
нуе кога државата или службеникот ја отосажаФ 
службата-

Отказ од страна на државата врши стареши-
ната односно органот надлежен за назначуеае, 
цо сопствен начин или по предлог на непосредни-
от старешина. Л- ( 
> Отказот може да се врши само на првиот ден 
на месецот а ако биде и вршен во друг ден тогај 
отказниот срок к'е почне Да тече од првиот ден 
на наредниот месец- . и . , ' ,. 
\ * Р а з р е ш у е њ е т о од должност го врши »непо-
средниот старешина односно орган. 

л Кога службеникот ја откаже службама непо-
средниот старешина а во народен одбор претседа« 
телот, потпретседаелот, секретарот и поверени-
ците! можат по негова молба да го разрешат .од 
должност кој што им е непосредно подреден и 
пред истекот на отказниот срок ако това го. поз-
волуе интересот на службата. Во ваков случај на 
службеникот му течат принадлежностите до кра-
јот на месецот во кој шо е разрешен. 

Исто така кога државата ја откаже службата 
непосредно надлежниот стапената а во народен 
одбор .претседателот, потпретседателот, секрета-
рот и поверениците можат да го разрешат од дол" 
жност службеникот, кој што им е непосредно под-
реден и пред истекот на отказниот срок ако това 
е во интерес на службата, но на службеникот му 
припаѓаат принадлежностите до крајот на сро-
кот. 

Раз ре шиењето од должност во месните на-
родни одбори го врши секретарот на одборот. 

Член 78 
По силата на законов — 
1) Кога службеникот го загуби државјанство 

то на ФНРЈ или избирачкото право; 
2) Кога службеникот самоволно ја напушти 

Службата повек'е од 10 дена; 
3) Кога службеникот дал лажни податопи 

при стапуењето во државна служба; 
4) Кога службеникот со судска пресуди биде 

осуден на казна лишение од слобода подолга од 
шест месеца; 

5) Кога службеникот болуе непрекидно по-
в е д е од 12̂  месеци односно след вкупно боловање 
од поведе од 18 месеци во две узастопни години; 

6) Кога Службеникот стане телесно или 1 ду* 
шевно неспособен за вршење на службата: 

7) Кога службеникот наврши преде дна воз-
раст одредена по прописи за неговата струка; и 

8) Кога службеникот биде викнат на отслу-
ж у в а в обавезниот воен срок во кадрот. 

Кога службата престануе по точка 1, 2, 3. 4 
и 8 службеникот нема право на отпремнина. 

Службеникот на кого службата му престане 
по други точки има право на отпремнина доколу 
ку не ги исполнуе условите за пензија. 

Службеникот не може да ја откаже служба« 
та ако е под дисциплинска истрага или во мате4 

риј алиа , обврска спрема државата. 

Спуж Рем веснин не ЦРМ* 
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ѕ Службата не може да се откаже на службе-
ник во време на одобрено боловање, а на трудна 
службеничка шест недели пред и шест недели 
след порођај от. 

Член 79 
По пресуда на редовен суд службата преста-

н е кога службеникот биде осуден на казна што 
повлечуе губиток на државна служба или самата 
казна се состои во губиток на службата. 

По пресуда на дисциплинскиот суд службата 
престаауе кога службеникот биде осуден на каз-
на губиток на служба предвидена во точка 4 и 5 
од член 42 на овој Закон. 

Член 80 
Ане службата престане поради губиток на из 

бирачкото право службеникот може па се врати 
во служба ако това право му биде вратено. 

Дно службата престанала под точка 8 од 
Фит 78 од овој Закон службеникот по одслужуе 
њего на обавезниот воен Срок може да се врати 
во поранешната служба. 

Член 81 
За секој престанок на служба, макар по ко] 

венов да настапил надлежниот старешина однос 
во орган мора да донесе решение во кое покрај 
другото има да го утврди и денот на престанокот 
на службата. 

При отказ престанокот на Служба настапуе 
со истекот на последниот ден од отказниот <ч*>к, 
доколку службеникот биде на должност де кра-
јот на срокот. 

Престанокот на службата по чл. 78 настапуе: 
во случај на точка 1 се денот на лубин кот н01 др-
жавјанството односно избирачкото право: во слу 
ч?>ј на точка 2 со истекот на аесетодневниот срок; 
во случај на точка 3 Со денот кога биде донесено 
р^тението за престанок на службата: во случај 
на точка 4 со денот на правосилноста ча Судска 
та пресуда, а во другитр случаи со денот кога е 
донесено решението за престанок на службата. 

Престанокот на служба по пресуда на редо-
вен или дисциплински суд настапуе со денот на 
правиленлноста на пресудата. Против решението 
на надлежниот старешина односно орган со кое 
Што се утврдуе овој престанок службеникот нема 
право на жалба. 

Со денот на престанокот на служба службе-
никот губи право на ппинадлежности ако не е на 
должност, освен во случајот од член 41 став 6 од 
овој Закон, а ако е на должност принадлежности 
Ѕ*е му припаѓаат до крајот на месецот во кој што I 
т разрешен. 

Службеникот ^ и престанок на службата не 
може сам да ја наготуШти должноста но мора да' 
Виде разрешен. Ако Ќе се навога на должност ка 
ко ден на разоешението се смета денот ког& е до-
несено решението 4а престанок на службата, 

Член 82 
Службеникот чие звање се уки&е или се уки-!, 

Не организационата' единица во која служи, мо-
же старешината на в т т т а : организациони едини-
ца или органот односно старешината надлежен за 
иивначтеЈвЗРДа го распореди во друго звање од-

носно да го назначи во друга организациона еди' 
нина според неговата стручна спрема и способно-
ста, или да му откаже служба според прописите 
на овој Закон. 

IX ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 84 
Со посебни прописи Владата к'е го одреди по-

ложението на претседателите и членовите на ко-
митети односно комисии на Владата. 

Член 84 
Одредбите на член 20 точка 6 и 7 од овој За-

кон важат само ако пресудите се донесени од на-
родните судови и другите народни власти след б 
април 1941 година. Во однос на другите пресуди 
секој поединечен случај посебно к е се извиди 
при стапуењето на служба и по предходно изслу 
шуење на надлежниот јавен обвинител к'е се до 
несе решение да ли службеникот може поново да 
се прими на служба. 

Член 85 
Владата Се овластуе да донесуе потребни 

уредби и други прописи за спроведував во жи* 
вот на овој Закон-

Член 86 
'Овој Закон в тегу е во сила осмиот ден по об ја 

вуењето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија" 

У Бр. 3, Скопје 2 јануари 1948 година. ' 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' 
Секретар, Претседател 

Крсте Црвенковски, е. р. Богоја Фотев, е. џ* 

26 
Поради голема нужда ноја се осек'а во стопанскиот мп* 

вот од дактилографски кадар доиесуам следно 

Р Е Ш Е Н И Е 

за отварање на двомесечен дактилографски курс 
во гр Скопје 

— Се отвара двомесечен дактилографски курс во гЛ 
Скопје. ' 

2. — На курсот к'е се примат лица кои ниат завршно 
најмалку два класа гимназија или на нив рамни училиота 
и се физички здрави. 

3» — Наставниот план и програмата за курсот ге 
пропише ова Министерство. 

4. — Ку рене гите се должни на крајот на курсот да пола-
гаат испит. 

5„ — Личните и материалните расходи на курсот н'в 
паднат на терет на претсметката за приходите и расходите 
На Министерството за трговија и снабдував на НРМ. 

;1М) в, —- Датата на започнував™ на курсот и сите по бг и* 
ски напатствија во врска со овој курс к'в ги издава ове 
Министерство, 

7, __ (Јад Решение стапуе на снага веднаш. 

Бр. 1*50, 30 1 1948 год , Скопје. 
Министер 

за трговија и снабдувал 
Д. Бојановски, е. р. 
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ЗАПИСНИК 
№ 11-та седмица на И-тв редовно заседание на Народног© 

собрание, одржана на 2Ј декември 1947 година 

Претседавал? Претседателот на Народното собрание д-р 
Порив Спиров. 

икретер: Вториот секретар на Народното собрание Ди-
митри Шули. 

Прегседателот д-р Борио Спиров ја отвара П-та седница 
»а 11-то редовно заседание во 16.30 часот. 

Пропатениот записник од 1-та седница на 11-то редовно 
Заседание. Собранието го прими без забелешка. 

Пред да прејде на дневниот ред претседателот му сооп-
шти на Народното собрание молеше на народните правни-
ци за отсаства. По предлог на претседателот Собранието им 
адоЅруе бараните отсаства на народните пратеници: Бо-
жин Стефаноски 10 дена. Емин Капнага 4 дена. Сали Лиси 
9 дена. Лиљана Маловска 5 дена. Веселинка Малинска 5 де-
на, Благоје Тодевски 5 дена. Назим Фируз 5 дена. Крсте 
Марковски 5 дена. Бранислав Димковски 5 дена и Владо 
Малевски 5 дена. 

Претседателот прејде на првата точка од дневниот рео, 
ѕдабрусње и иогврдуење на указите на Президиумот на На-
родното собрание, донесени во меѓувреме™ од првото д о 
второто редовно заседание на Народното собрание, а имено 
Указ бр 24 од 19 XI 1947 година за Нормирање на Мини-
стерство за локален сообраќа« и Указ бр 25 оа 19 XI 1947 
галина со кој членовите на Влагата: Л-> ли0 АРСОВ ППТЛГРТ-
еезчтел на В^ачата и претседател на Контролната комисија. 
Се ра^рѕ 'пее оп должноста лретсѕпатеп на Контролната ио-
мигиѓа: К-по Хзми Босилев оп должноста министар и* п о -
светата: Толч Ношлдп од должиме" ма гозге^и-
?» и Никола Минчев од должноста министер *ез ресор: а се 
составуат; за претседател на Контролна га комисија на ПРМ 
Броив Тем^лко-^ки: за минмгте^ МД С,*"<,»ИТВ СТРАИЛ Ги. 

•сов; за министер на просветат* Лим»е Мире; за министер 
4«а попатниот соо*рак*ај Тоде Ношлал и за министер без ре-
бер Киро Ха»1и Василев. 

Наводното собрание со дигање раце ги одоЅруе и по-

Претседателот прејде на втлоата точка од дневниот рео 
И го покани известителот на Мзнгвтно-имзднитетниот о«,*«р 
иа Н',**0",ил'*1> рд гп ЛП^орг® -МЅ 

се ко! се ба*»в? на народниот пратеник Аритон Нагеч Клстев-
еки оп Кл»»в1 паланечка окпли;а осуден на 1 (една) »•едина 

1Ѕ вена линиине ои слобода и губител на политичките 
ирана »а 2 пипни да му с е одз^мч манлатот на и з р о д и 
платени« » ма негово место да се повика неговиот заменик 
Цветан РИЃГ*В. 

НОГЧЈЧЧОТО создание се л*»-» уе«*«ч пп*«ч»л*от 
№8 МзНРДТМЧ-НМУНИТеТНИОТ лд И Л п в Т ! - « « — п « » » м , л » " в 
декч нч«о»ииот пратеник Цветан Ристов и> биде повикам 
телл-̂ чФ-̂ ч 

Се прејде на третата точка оа дневниот ред. Претрес на 
Законе новитет зе одбивање на народните претставници« 

Известителот на Звкон^пзвниот очбоо Имчо Стефн«вЈ,ки 
го прочита извештајот на Законодавниот одбор продолжув-
а н и со-образложение на истиот и гласајќ и »за". Претседа-
телот дискусија пе Ззконо-лроентот. 

За збор се јавуе народниот платеник Ристо Џунов, и 
гласа „за", народниот пратеник Киро Михатовсии гласа 
„за": народниот правник Муртезан Кзгза^деј гласа »за"; на-
родниот прашини Борис Алеисовски гласа •.за". 

Пребеда.епот огјавуе дискусијата по Законе-проектот 
в завршена и преЈдуе на гласање на Законо-проектот ао 
Поединости. 

Известителот и« Законодавниот одбор Гојчо Стевовски 
го чита член по член Закоио-лроеитот и гласајќи со дига%« 
рама Народното собрание едногласно ги усвои сите членов« 
на Законо-лроектот од чл. 1 до член последни без и з м е н а 
По тов претседателот објаву« аа в Законот изгласан во по«* 

диности и го поставу« на гласање во целост и одреду« гла« 
сањето да се изврши со акламација на основа чп 23 од Поа* 
екипниот за работата на Народното собрание« Народното 

собрание со дигање рама го гласуе Законот во целост« 

Се лрејдуе на четвртата точка од дневниот ред. про* 
трес на Законо-проеитот аа државниот печат на Народи« 
Република Македонија. 

Известителот на Законодавниот одбор Емануел Мучио« 
го прочита извештајот на Законодавниот опбор гласај« и 
„за* Претседателот објавуе дискусија по Законо-проРк*отв 

За диснусија не се јави никој и претседателот објавев гла-
сање на Законо-лроектот во поединости. 

Известителот на Заионодавниот одбор Емануел Чучков 
го чита член по член Законе-проектот и Народното собра-
ние г л а с а н и со дигање рак« едногласно ги усвои сите чло* 
нови без измени и дополненија 

По тоа се прејде на гласање во целост на Законот. На* 
родното собрание со дигање рака го гласуе Законот во 
целост 

Претседателот дава пауза. 
После одморот седницата продолжи во 18.30 часот. 
Претседателот д-р Борис Спиров соапштуе на Народното < 

собрание да е доставен до Народното собрание акт од Јаве-
ниот обвинител на Македонија и читајќи го писмото до На-
родното собрание, предложуе на Народното собрание Ман« 
датно-имунитетниот одбор утре да изготви извештај до На-
родното собрание, и Собранието одобрава предложената 
преставке. 

Се прејде на петтата точка од дневниот ред. Прегрее 
на Законе-проектот за државните службеници на Народна 
Републииа Македонија. 

Известителот на Законодавниот одбор Борис Станков* 
син, го чита извештајот на Законодавниот одбор и го образ« 
ложи извештајот па Заионо-проеитот гласајќи .за". По го« 
претседателот објаву« дискусија по Законе-проектот. 

За збор се јавуе народниот пратеник Стојан Горивен« 
и гласа »за41: и народниот пратеник Методија Митевски е 
гласа »за" Пошто иииој не се јави друг за збор, претседа-
телот об|авуе д и с к у с и ј а по Заионо-проеитот да е з аврте -
на, и прејдуе на гдасање на Законе- проектот во поединости« 

Известителот на Законодавниот одбор Борис Станиол* 
ски читајќи член по чпен Законо-проектот, Народното со« , 

бранио со дигање рана ги гпасуе едиогпасно сите членов« 
н а Заионо-лроѕктот од чл. 1 до последни без измени и До-
полненија. 

Претседателот објавуе да « Законот изгласан ао лов ди« 
ности и го поставуе на гпасање во целости одредуе т а с а * 
њето да се изврши со акламација. 

Народното собрание со дигање на рема го гласу« За« 
кокот во целост. 

Претседателот предложуа на Народното собрание еед® 
ница та да ја прекине. Народното собрание го прифаќа пред-
логот на пребеда? епот. 

Претседателот Објаву^ дв е седницата заклучена, а не« 
редната седница да се одржи утре 30 ов. и. со продолжени« 
нм дневниот ред. 

Секретар Претседател, 
Дим. Шули, е. * Д-р Б. Спиро«, е. * 



Сиол)«, 18 П «948 г. Год. (V 

Министерството и« внатрешните работи иа Народна Ре-
публика Македонија по извршното сравиуење со изборниот 
твист установи да во Решението за одредуење матични под-
рачја' (објавено во Службен веснин на НРМ бр. 35 од 17 де-
кември 1947 година) направени се долунаведените п е ч а л и 
грешни, поради ков дава следната 

И С П Р А В К А 

На Решението за одредуење матични подрачна 

1) во точка 1, под насловот .1 градови", нано нов ред ца 
ве додаде „а) ф а д Скоте"; 

2) „Во точна 1, дел I. бунеа „в", став 1. први ред, после 
•борот: „Извршниот" зборот-, „град" да се брише« 

3) во точна 1, дел I, буква „б" (останали градови), став % 
први ред, после »борот: »Извршниот** зборот: „народен" да 
ве брише; 

4) во точка ! . дел II буква гб" (Битолска околија), став 5, 
прек ред, после свезата: »на" да се додаде зборот: „селата", 
• во втори рео после свезата: „на" на место зборот: „село" 

требе ца стои „селата 
5) во точка 1, дел II, буква .6" (Битолска енолија), 

етев 21., први ред, пред зборот: „Месниот** требе да са додаде 
»при"; 

6) во точка 1, дел II, буква „е4* (Бродска околија), став 2 -
први ред, на место свезата „за" требе да стои „на"; 

7) во точка I, дел II, буква •г" (Гевгелиска околија) по-
спе став 18, стои став .,29"; а треба да стон ..19"; во истиот 
•тае, први ред после зборот „селата" на место „Чалакли Пре* 
тен" гребе да стои „Петрово и Габрово"; 

8) во точка I, дел II, буква „г** (Гевгелија-' околија)' 
етев 29., втори ред, зборот „Сврби*1 требе да се замени со 
»Собри"; 

9) ао точка 1, дел II, буква „а" (Гостиварска виоли ја) 
атев 12, втори ред, след зборот „Горно деловце" ' а л ч н а т а де 
ве брише и да се додаде „за подрачната на селата Долно Ја-
довме и Горно Јеловце"; 

10) во точка 1, дел II, буква „д" (Гостиварска околија), 
•таа 13, втори ред, зборовите: „Горно Еловце" за подрачието 
на селата: „Долно и Горно Еллаце:" да се бришат, така дз 

•тае 13 гласи: „при Месниот народен одбор на Долна Гоно-
вица и Горна Гоновица за подрачјето на селата Долна Гоно-
вица и Горна Гоновица"; 

11) во точка 1, дел II, бунеа „г" (Дебарска околиќ), стап 
8,, втори и трети ред зборот „Житањане" да се замени со 
рЖитињане"; 

12) во точка 1, дел II. буква „г** (Дебарска околија), став 
10. втори ред после свезата „за" да се додаде „подрачјето на" 

13) во точка 1, дел II, буква „е" Демир — Хчсалсна око-
лија) став 12., втори и трети ред, зборот „Приблицаи да се за-
цени со „Прибилци"; 

14) во точка 1, дел II, буква „з" (Каваларска околија)« 
итав 3., втори ред, зборот „Бистреница" да се замени со 
рБесвица"; 

15) во точка 1, дел П, буква „ѕ" (Кзв->дарска околија), 
атар 4., требе да гласи: „при Месниот народен одбор на село 
Вистреница за подрачјето на село Ветерница"; 

16) во точка 1, дел И, буквар" (Кавадаоска околија), 
•гев 6., зборот „Бохули" да се замени со „Венула"? 

17) во точна 1, дел № буква „дз" (Кичевска околија), 
втав 9., на место „8" требе да стои „9", а истиот став требе оа 
гласи: „при Месниот народен одбор на село Другово за под-
рачјето на село Другово"; 

18) во точка 1, дел II, буква „и** (Кочанкса виоли?'), 
•тае 8., втори, ред, целиот ред да се брише и да се замени со 
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„Горни Подла и и Мојанци за подрачјето на вената Долни ЛЛЈО 
пам "' тана да цепиот став т а с и ; „при Месниот м а р е в и 
одбор на салата Долни Подлац. Горни Подла* м Мојанци за 
подрачјето на селата Долни Пз длан, Горни Подлаи и Мојанци 

19) ао точна 1, дел II, буква Ј** (Кратовска в и о л и ћ 
став 4и трети и четврти ред, зборовите: „и селата близанцу 
Горно Кратово" се бришат; 

20) во точка 1, дел 11, буква „м" (Прилепска околија), 
став 2., втори ред, зборот „Борани" да се замени со ВоГани") 

21) во точна 1, дел II, буква „м" (Прилепена околија), 
став 30., први ред, после зборот „Кривогаштаии" да се дада ш 
«»а" 

„ 22) во точка 1, дел П, буква „м" (Прилепска оиолија)9 

став 52.. трети ред, зборовите: „подрачјето на сало Црнилиин 
те" да се бришат; 

23) во точна 1, дел II, буква „м" (Прилепска околија), 
после став 52., да се додаде пропуштениот став 53. мој да 
т а е н : при Месниот народен одбор на село Цриилиште за 
подрачјето на село Црнилиште**; 

24) во точка 1, дел II,. буква „и** (Радовишка околија)' 
став 5., први и втори ред, »борот „Гавран" да са »»мани ев 

.Гарван". 0 
25) во точка 1, ден П, буква »и" (Радовишка виолин), 

став 20., втори ред, зборот „Мухаверли" да ов замени св 
»Ху даворин"; 

26) ао точка 1, дел И, буква „пм Скопска околија), стза 4 
втори и трети ред, зборот "Летевци,, да се замени со Летевци" 

27) во точка 1. дел II. буква „Р" (Стручните ОКОЛИЈА}, 
став 16., втори ред, аберот „Борисово** да се миени се 
„Бориево"; 

28) во точка 1, дал II, буква „е" (Струшка околија), став 
први и втори ред« аберот Ложани** да се земани се 

„Ложани"; 
23) во точка 1, дел II, буква „е" (Струшка околина), етер 9 

•борот „Коропишта** да се замени со Корошишта"; 

30) во точка 1, дел II, буква „е** Струшка околија), став 13 
•борот „Марошта" да се замени во „Мароишта**; 

31) во точка 1, дел, II, буква „е" Струшка околија), став 13 
•борот „Збожди" да се замени со „Збамди"; 

32) во точка 1, цел И, буква „у** (Титов Велешка околија}) 
став 29., зборот „Поменово" да се замени со „Помеково"; 

33) во точка I, дел II, буква „х" (Штипска околиќ), 
став 1., втори и трети ред, зборот „Урвулево** де са замени еа 
„Црвулево"; 

34) во точка 1, дел II, буква „х" (Штипена виоли ја), став 
7„ први ред, зборот „Пенуеш" ца се замени со „Пенуш"' 1 
во втор ред зборот „Сејдили" да се замени го „Се*лели"; 

35) во точна 1, дел II, буква „х" (Штипена околија), став 
В., втори ред, зборот „Почилзво" да се замени со „Почивало"; 

36) во точка 1, дел II, буква „х" (Штипена околија)« ст-ш 
12., трети ред, зборот „Балатлија" дв се замени со Балталија" 

37) во точка 1, дел II. буква „х" Штипена околии), лом© 
став 21., целиот ред од започнатиот а недовршениот став »Л" 
се брише; 

33) во точка 2, став втори, нз место зборот ^Месниот** 
требе да стои „Истиот", на место зборот „извади" гребе а ! 
стои „издава извеан" тана да целиот став гласи? Истиот т а н -
чар к'е издава изводи од заклучените матични книги"; 

39) во точна 4, први ред« зборот основани©" д а се замени 
со „основаните" 

И. IV бр. 16097/47 

ОД МИНИСТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ ГАВОТ*" ј 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Службен веснин ив НРМ 



Бр. 4 Стр* 44 Скопје. П 1948 I*. Тод IV 

Министерството на внатрешните работи на Народна Ре-
публика Македонија по извршеното сравнуење со изворниот 
текст установи, да ао Напатствието за водење евиденција на 
државјаните на Народна Република Македонија објавено во 
Службен веснин на НРМ бр. 35 од 17 декември 1947. година 
ае направени доленаведените печатни грешки, поради кое 
дава следната 

И С П Р А В К А 

на Напатствие™ за водење евиденција на држивЈанмта 

на Народна Република Македонија 

1) Во точка 2, став први, тгети ред, после зборот .збора« 
•иште44 требе да стои знакот „)", што значи да се затвара, 
•зградата; 

2) во точка 2, став втори, буква „б" трети ред ин место 
»под4* требе да стои „пред", а во последниот ред на место 
»1546" требе да стои „1946"; 

3) во точка 2, став трети, седми ред, на место „не" требе 
да стои „»'е*, така да целата реченица требе да гпа^и: »Ако 
не е имал местожителство ни во едно место од тери гори јата 
ма Народна Репубпика Македонија, к е се упиАе во книгата 
на државјаните на оној народен одбор, каде родителите му 
имале последно местожителство во Народна Република Маке« 
доније"; 

4) во точка 3, став втори, седни« ред, зборот „другите" 
требе да гласи: „други", а свезата „па" се изоставуе На кра-
јот на десетиот ред, после „6 април 1941" се додава „година" 

5) во точка 4, став втори« први ред, зборот „пријави" тре-
бе да се замени со „пријава", а во ред втори зборот „Пријава. 
Та" требе да се замени со »Пријава" ; 

6) во точка 4, став пети, последен ред, зборот „сносо" тра* 
бе да се замени со „стои"; 

7) во точка 4, став шести, втори ред,после »каде што" да 
јев додаде „има" ; 

В) во точка 5, став први, први ред после зборот „должен" 
Требе да се додаде „веднага"; 

9) во точка 5, став втори, трети ред на место зборот 
»дотавеии " требе да стои „доставени"; 

40) во точка 5< став трети, последниот збор „непознато" 
требе да гласи* „непознато"; 

11) во точка 11, став први,пети ред наместо зборов »држа 
»јанеш те" треба да стои „државјаните"; 

12) во точка 12, став први, втори ред, пред »борот „ т у ѓ * 
требе да се уметне „на": 

13) во точка 14, став први, последниот збор „родело" гра-
бе да гласи „родено"; 

14) во точка 15, став четврти, третфред, на место „ита* 
требе да стои „него"; 

15) во точка 18* став први, втори ред. на место „провеа* 
требе да стои „пријава", а на место „државјаниве требе д * 
стои „државјанинот"; 

16) После петиот став на точка 19, а над наредниот став 
кој почнуе со зборовите „Осем" случаите наведени во предни* 
те точки требе да стен „20"; 

17) во точка 20, став први, втори ред, на место „овој" тре-
бе да стои „енеј", а во четвртиот ред на место „сауАбеииот* 
да стои „службениот"; 

18) во точка 21, став втори поспеден ред. на место „упи« 
шуе" требе да стои еден збор, кој и'е гласи »упишу«"; 

19) во точка 21, став трети втори ред после „горното" ал 
се додаде „десно н еше", а зборовите „Напатствие с е у пишуе 
во рубриката 8", се изоставува така да целиот став требе да 
гласи „Осем со одбележуење« бришењето се врши и со прсчр* 
туење на рубриката 2) со коса линија од долното пево до гор« 
ното десно к'оше"; 

20) во точка 22 став втори, втори ред зборот •зграда4 

требе да се замени со „заграда"; 

21) во точка 27 став први, трети ред на места „донесуе* 
требе да стои „однесуе", а во петиот ред на место „здржув* 
требе да стои „здружуе"; 

22) во точка 28 став први први ред, цифрата „28" се наос« 
тавуе, а во Седмиот ред на место „препуштиле" требе да стои 
„пропуштиле"; 

23) во точка 29, став втори, четврти редна место „докаже* 
требе да стои „докажуе;" • 

24) во точка 30, став први, втори ред« после зборот „так* 
са" дц се стави точка, а зборот „Спрема* да се пише со голи 
ма буква; 

25) После вториот став на т. 30 а над зборовите „ОаоаР 
Напатствие впегуе во сипа —м. да стои „31а 
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