
СМРТ ФАШИЗМУ-СЛОБОДА МАРС 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ'* излази исто-
времено у српском, хрватском, слове-
начном в македонско«! издању два лута 
неделно в по потреби. — Огласи по та-

. рнфи. — Текући рачун код Народне банк« 
ФНРЈ бр. 1-470880 — Текући рачун Продај« 
вог одељења 1-€>0880. — Поштарина пла-

Субота, 29 мај 1948 
БЕОГРАД 

БРОЈ 44 ГОД, IV 

Цена овим 
за целу 1948 годину изноч.. _ 
само за Једно полугође 225.— динара. ~ 
Реданци Ја; Бранкова улица бр. 18—20# — 
Телефони: Редакција 28-838, Адмиписсра 
ција 27-595, Рачуноводство 22-619, Експе-

диција 26-276. 

333. 
У К А З 

На основу члана 74 тачке 6 Устава, а у вези члана 
Отачка 9 Закона о Презида]уму Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ прома-
шује Закон о изменама и допунама! Закона о држав-
ним службеница а који су донели Савезно веће и 
Веће народа) Народне скупштине ФНРЈ еа својим сед-
ницамЅ од 28 априла 1948 године, а моји гласи: 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВ-
НИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

Члан 1 
У члану 10 Закона о државним службенидима од 

23 јула 1946 године, у првом реду одозго, наместо 
речи „сва она лица која" стављају се речи „све др-
жавне службенике који". 

Чл.а.н 2 
Чла/н 12 мења се и гласи: 
„Звања појединих струка распоређују се, према 

природи,, значају и важности послова у државној 
служби као и према обиму одговорности, у четири 
арете: прву, другу, трећу и четврту. 

Распоред звања у врсте за сваку струку врши Ко-
митет 313' законодавство и изградњу народне власти 
$ладе ФНРЈ односно претседник владе народне ре-
публике посебним наредбама. У тим наредбама може 
се предвидети могућност установљења друкчијег ра-
спореда звања одређених струка за* поједине органи-
зационе јединице". 

Члан 3 
Члан 13 мења се и гласи: 
„Државним службениадм.а припадају за време 

трајања службениче ог односа, одређене принадле-
Жности* 

Облици принадлежности су основна плата*, до-
датак ло ефекту рада, функционални (положајни) до-
џј^гак, посебни лични додатак, премиски додата«, из-
ванредна награда и додатак на децу. 

Основна плата се одређује по струкама и звањима 
а висина према природи, значају и важности послова 
појединих звања! 

Основна плата се може одређивати у фиксном 
износу, у границама најмањег и највећег износа или 
са повишицама по годинама службе. 

Код свих зва%а где је могуће мерити ефекат рада 
квантитативно устновиђе се додатак ло ефекту рада 
нБ основну ллатуД 

Службеничиња се могу давати и посебни лични 
додаци, опреми јеки додаци и изванредне награде за 
нарочито залагање и успех у служби, за рад под на-
рочитим условима, за постигнуте уштеде у новцу и 
материјалу, за ванредне радове, за нарочити начин! 
рада и томе слично. 

Ближе одредбе о принадлежностима прописује 
Влада ФНРЈ односно владз1 народне републике по-
себним уредбом, којом4 (може укидати или мењати 
постојеће и уводити нове облике п|р »надлежности". 

Члан 4 
Члан 14 мења се и гласи: 
».Утврђивање радних места и одговарајућих звањЈз 

и (положаја у појединим ојргзиизаздиоиим јединицама 
или у појединим типовима ових јединица врши Влада 
ФНРЈ односно влада народне републике преко свог 
нарочитог органа за систематизацију према органи-
зационој структури, задацима и значају организаци-
оне јединице". 

Ф Члан 5 
У члану 18* прва реченица става 1 мења се и 

гласи: 
„Против решења о службеничким односима; уко-

лико овим законом није друкчије одређено- службе-
ник има право жалбе и то непосредно вишем органу 
односно старешини". 

У истом члану у другом слану иза речи „решења* 
брисати остатак реченице и место тога ставити „по-
дићи тужбу код надлежног окружног суда као радног 
суда у року од 30 дана од дана пријема решења'*. 

У истом члану, додаје се нов став 3 који гласи: 
„Тужба у смислу претходног, става не може се 

подносити против другостепених решења и пресуда 
у ди сци планским стварима". 

Члан 6 
У члану 20 додају се нови ставови 4 и 5 који 

гласе: 
„Претседник Владе ФНРЈ односно претседник 

владе народне републике може овластити секретара 
владе за персоналну службу да доноси решења о 
премештају односно о привременом упућивању на рад 
по претходним ставовима. 

Противу решења о премештају односно о привре-
меним упућивању4 ва рад службеник нема право 
жалбе". 

Члан 7 
У члану 30, у ставу 1 бришу се речи „лични до-!,. 

даци за изванредан род'1. 
У истом члану, став 2 мења се и гласи: 
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„Ближе одредбе о овоме донеће Влада ФНРЈ од-
носно влада народне републике еа предлог министра 
рада и министра1 финансија". 

Салаши став 3 брише се. 

Члан 8 

У члану 31, став 2 меља се « ша сн: 
„Ближе одредбе о годишњем одмору'доноси Влада 

ФНРЈ односно влада народне републике посебним 
прописима". 

Чим 9 

У члан 36, ставови 2 и 3 мењају се « гласе: 
„Приправничка служба одређује се но звањима 

и траје од једне до три године према пропи саша за 
сваку струку. 

За звања распоређен а у четврту врсту приправ-
ничка служба не постоји". 

Члан 10 
У члану 37, став 2 мења се и гласи: 
„Службеници могу напредовати и добијањем од-

ређене повишице по годинама1 службе проведеним у 
истом звању". 

Члан 11 

Иза* чл>ана 37, додаје се нов члан 37а који гласи!: 
„Изузетно, службеник може бити враће« иа не-

гатор едао ниже зв.ање, односно непосредно нижу пла-
ту, ако у вишем звању односно у вишој плати није 
томазео потребну стручност н способност. 

Службени^ има право жалбе против решења о 
враћању иа ниже ®вање односно на нижу плату у 
смислу чл. 18 овог закона". 

Члан 12 

Члан 43 мења се -и гл&си: * 
„Службеник и држава могу преш«ути одређени 

службенички однос уз претходан отказ. Рок откада 
•не може бити краћи од месец дана ни дужи од шест 
месци, а одређује се прописима сваке струке према 
годинама службе а може и према врсти звања. 

Изузетно, у случају (потребе, службе, посебном 
уредбом Владе ФНРЈ односио владе народне репу-
блике може се предоадети и дужи рок од шест ме-
сеци за службенике појединих струка, зЉња или 
грана држаше управе. 

У године службе за отказни ро« урачунава сб 
само време које је службеник Провео у ефективној 
државној служби непрекидно де и ш к а отказног 
рока, без обзира да ли је обо' ©рем« проведемо код 
истог држаног надлештва, установе и предузећа 
или код разних.". 

Члан 13 

Иза члана 43 додаје се нов члан 43а који гл,аш: 
. „У циљу правилног остваривање отказа, у складу 

са правилним вођењем кадровске гшлнтше и ради 
заштите одава службеника, ш ш отк®« доставиће се 
у року од три дава од давида када је учињен: од 
стране службеника, односио КУД дана мада ЈЕ слу-
жбенику саопштен! отказ од страте држ»ше, — пер-
с о ш а ж ј комисији) која ке се у том шиљу образо-
вати код министарстава и других органа и установа 
владе. 

Персоналну комисију* сачињавају: један прет-
ставник министарства односно допада ади установе' 
шеад«, један претставник секретгаЈри&ет.* вавде за 
персоналну службу односно! ш ш е трошиш® сзд-

жбе кога одреди секретаријат и један! претставник 
синдик алие оргаииз атије. 

Комисија је дуж«,а да у шаком кгажречшш слу--
ч!^|у '.претходио саслуша; писмено или ушев©, слу-
ж б е т т а и оршна - односно старешину ко<ји (Прима 
ман дај« отказ, а до потреби; може опршесш ж» крат-; 
ко извиђање. На основу тога комшија ће упЗДдкта 
да Л1и је отказ оправдав и донеће решење Да т от-
каз остао е на -шази или не. Ово решење кандија је; 
дужн.а> донети најдаље у року од месец дада од 
дана када Је учињен отказ. До доношења решења, 
службенички однос *раје и службенине је дуВДа да 
вроди своје редовне дужност. 

Вл)ада ФНРЈ односно влада народне република 
може образова™ Вишу иЈереошлну комисију лр« 
секретаријшу владе за персоналну службу, коју са-
чињаваху секретар »ладе аа персоналну службу или 
његов иомоћник, руководилац персоналне службе 
односног ресора, органа или установе владе и један 
претставник Централног одбора односно главних 
одбора Једанствеиих синдикат а Југослава^. Ова ко-
мисија може поједине случајеве отказа узети од 
персонални^ емисија да их свима расправи, шии да 
ио појединим случајевима очигледне повреде про* 
виса о сгасаѕу и о правима службеника поништи ре-
шење о отказу.". 

Члан* 14 
У члану 44 после ставка 1 додаје се вое *ггав 2 

коли гласи: 
„У године службе за отпремнину урачунава се 

само 'арем,е које је службеник провео у ефективној 
државној служби непрекидно без обзира да ли је 
ево време проведено мод истог држаног надлештва1, 
установе и предузећа ил« код раѕзсшх." 

У истом члану, додаје се ва крају мов став 4 
који гласи: 

„Одредбе претходних ставова важе - и за службе-
нике именоване на основу -избора, уколико »преста-
нак службе није наступио по њиховој молби"/ 

Члан 15 
Иза члша 44 дода Ј,Е се ГОВ члан 44 а тео ји гласи: 
„Као .време проведено у ефективној државној 

служби по члшјну 43 и 44 овог закона р*ачуш се др-
жавним службеницима ,и време КОЈ е су до свршетка 
рата »провели у партизаиоклш одредима, нпр одао« 
ослободил ачко ј војсци, Југословенско! »армији, на 
раду У народно-ослобод>ШБа«ж»м одборима* или иа 
другим ЛОЈШ-ШЧКИМ фушсциј.аЈш. или пословима Ш И 
до илегалном раду з а н а̂родноч>слобод1вшч>кги! **©»• 
крст; као и .време проведемо у затвору, логору, ни-
Т41р'нацјИ\јм1 принудном раду, заробљ ешшт®^ умолило 
се својим владањем нису огрешила о шародаоосло-
бодилачки покрет. 

Лицима), која су као чланови претргав ниских ор-
гана државне власти вршила какву сталну функцију, 
у тим органима, као и члановима влада признаје се 
време проведемо у тој функцији као »реше ефектив-
не држаше службе у смислу мл. 43 и 44 овог закона, 
.под условом да су по престанку тшве функције не-
посредно ступали у државну службу.". 

Члан 16 
Члан 46 мења се ®г гласи: 
„Систематизадају у смислу одредаба овог закона 

врши Влада ФНРЈ ©даољо по њеиом овлашћењу; 
Комитет за законодавство и изградњу народне а№* 
сти Владе Ф № Ј нп предлог Секретара^!*® Влад«; 
ФНРЈ за лерсшшну службу. 

Не могу се вршити »иканева постављења ва зван 
год « места кој* нису предвиђена у акту шогем^атиза'-
т&е одофене дагвшз(а1ци<ан1е јединице.". 
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Члан 17. 
У члану 47, ставши 1 и 2 мењају се « гла»ое: 
„ С т решења о службеничким односима (о за-

«зшшан>у, кретању и престанку) за службенике са*, 
везне дож авне управе, уколико посебним прописима 
није друкчије одређено, доносе надлежну члан« влад«, 
претседник комитета односно комисије и геншер али и 
секретар' Владе ФНРЈ, секретар Владе ФНРЈ за пер-
сотону службу, мао и старешине установа Владе 
ФНРЈ, а- за службенике чија су звања распоређену У 
прву врсту у сагласности са Прете едником Владе 
.ФНРЈ. 

Чланови! здајде, претседтаици комитета! и генерал-
ни секретар Владе ФНРЈ шо и секретар Владе ФНРЈ 
за персоналну службу могу овластите своје помоћ-
нике, потпретс еднине, секретаре, генералне и главне 
директоре, директоре и управнике, к т и остале ста-
ре шиме подређена орга1Шзаѕци€них јединица «д& до-
»осе решењу о службенички^ одаоснма за ов-е слу-
жбенике, осим «ва службенике чија1 су звања распо-
ређене у прву врсту." 
^ Додаје се иш став 4, који гаташ: 

„Претседник Владе ФНРЈ може савезне држави« 
службенике премештати односио привремено упући-
вати на р»а|д из једног у друге ресоре односно из 
једне у другу оргшизавдиону Јединку савезне др-
жевме управе. Претседник владе Може омањег ити се-
кретара Владе ФНРЈ за персоналну службу да* до-
носи решења о овоме, изузев за службенике прве 
врсте.''. 

Члан 18 
У члану 48, додају се нови ставови 2 и З који 

стое: 
„Жалба ш решен*© о службшкчким односима, 

моје је донео претседник Већа, изјављује се Адми-
Ш«стр ати васнм одбору Већа, односно Пр ете еди иш т ву 
Президијум® Народне скупштине ФНРЈ ако је овак-
во решеше донео секретар Президијума. 

Ж/ашба против решену о службеничкине односи-
ма, које јр донео Јавни тужилац ФНРЈ »изјављује се 
П^^седниИгтву Президијум а Народне скупштине 

Члан 19 
У члану 49, став 2 меша се и гласи: 
Да би се водила, правилна персонална (политика, 

(прегледна еваденвдја службеника и омогућила« њи-
хова п р и ш т а расподела, Секретаријат Владе ФНРЈ 
за перо&ивдну службу водиће општу картотеку за 
све службенике прве и друге врсте, а поједина ми-
нистарства и други органи Владе ФНРЈ посебну 
картотеку за службенике оре е и друге врсте одго-
варајуће г р м е државиве управе.". 

Ч л т 20 
У члану 50, став 3 мења се си гласи: 
„Изузетно, може се из важних рзалога и у слу-

чају народите потребе службе примати у државну 
службу и лице испод 18 година старости али не мл0-
ђе од 16 година, т к лице које Је (прешло 50 односно 
60 година старости. За ово примање потребна је са-
гласност члана Владе, претседник^ комитета односно, 
КОМИСИЈА Владе, генералног секретара Владе и се-
кретара Владе ФНРЈ за персшшну службу, уколико 
решење о пријему доносе подређене старешине." 

У исток члану додаје се на крају »ов став 5 КО-
ЈИ* гласи: 

„Персонални орган* односно службеник који 
спрема решење о пријему у службу дужан да прет-
ходно испита разлоге о престанку рдаије службе 
лишај које се крима, уколико је оно било у државној 

служби. За повреду .ове дужности службеник одго-
вара дисциплински и материјално^'. 

Члан 21 
У члану 53, став 1 мења се и гласи: 
„Радно време службеника је по правилу оаам 

.часова дневно.". 
Члан 22 

Члан 54 брише се. 

Члан 23 
У члану 58, став 2 мења се «1 гласи: 
„Службенику припада плакете годишњи одмор 

који не може бити краћи од 15 д ѕ ш ин дужи од 30 
дана. Дужина одмора у тим грашкама одређује се 
посебним прописима Владе ФНРЈ /а време, када се 
01но нада, искористити одређује непосредни (терети-
ма«, водећи рачуна да правима и нормалан ток слу-
жбе не буде доведен у питање услед отсутност« слу-
жбеника!.". 

ЧлШ 24 
У члану 60, стао 1 мења се и гласи: 
„Службеник који је болешћу опречан да дође на 

[дужност обавестиће о томе најдаље у року од 24 
.часа свог непосредног старешину. Ако недолазак ни 
дужност тр1а|]е до три дана, надлежни орган- персон 
наште службе вршиће контролу оправданости отсу-
ствовања Недолазак на дужност због болести дужи 
од три дана мора бити оправдан лекарским увере-
њем лекара надлежне установе социјалног осигу-
рања.",1 

Члан 25 
Члан 63 мења се и гласи: 
„При прелазу из једне струке у другу потребно 

Је да службеник у новој струци претходно проведе 
најмање три месеца на пословима звања нове стру-
ке »и да на крацу овога рока положи прописани стру-
чни нашит, уколико је такав испит предвиђен. По 
положеном стручном испиту, службеник се поставља 
еа одређено звање. До постављења на ново звање 
службеник задржава ранију плату. 

Одредба предњег става не важи за .службенике 
лрв$/'врсте* као ни за службенике моји ради »наро-
чите способности и потребе службе прелазе у другу 
струку. 

Ближе одредбе о прелазу у другу струку донеће 
се у прописима за поједине струке.". 

Члан 26 
У члану 64, додају се нови ставови 3 и 4 који 

гласе: 
1 „У оправданим случајевима, нарочито код слу-

жбеника који предаду благајну и инвентар илги! по-
ласку рачуне, старешина који је донео решење о 
премештају, може рокере из претходног става про-
дужити до 30 дада. 

Противу решења о премештају односно о по-
стављењу еа другу дужност службеник нема право 
жалбе.". 

Чад* 27 
Иза чланш 64 додаје се нов члан 64а који глаеви: 
„Службеници врше по правилу послове звања 

које имају. Изузетно, они могу бити употребљен« 
привремено и за друге послове до. 15 дана. Надле-
жни виши старешина може овај рок продужити до 
три месеца, а у изузетним случајевима нарочите по-
требе службе и преко Јсиворпа роад али та ј ду же до 
шест месеци.". 
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Члан 23 

Наслов изнад члана бб меша се и гласи: 
„5) Дисциплинска одговорност службеника", 

бб мења се и гласи-: 
„Државен службеници моји при вршењу службе 

шаи в ш ње »повреде едушбету или радну ду-
жност (дисциплину), »лит наруше углед, службе ш>и 
службеника, одговарају дадагданоки! т дисциплин-
ска неуредност« шии десцишвише преступе," 

Чл1т 29 
* Иза члдаа 65 додаје се ИЈО© члан- Ша моји гласи: 
' , Лјисцкминсие веуредноет »су лашне повреде 

службене и радев дулшос^ упреда служ-6% м 
службеном.". 

Член 30 

Иза новог члана бба Додаде се иш члан 656 кој« 
гл)а1си: 

,,Дисциплиниски преступи су теже повреде слу-
жбене и радње дужности*, ш и угледа службе и слу-
жбеника, -пропишане законом ш и мојим другим прав-
ним »прописом. 

Службеник одговара диоц0пЛ1кшш преступ 
без обзира да ли- је учињен совесно Ши из нехата". 

Члш 31 

Иза новог члана 656 додаЈе се нет члан ббв ади 
/даси: 

„Као дисцитшшаш преступи сматрају се наро-
чито: 

1) злоупотреба службеног положара или преко-
рањење .службеног овлашћења; 

2) немарно или неуредно вршење службене и 
радне дужности, које 'Лроузрокује одуговлаче ње или 
застој у раду, као и свако друго (пропуштање У слу-
жби; 

3) предузиман^ и вршење радњи моје -очигледно 
подршају у очима грабаш ауторитет и достоин-
ство (к1с|род|н»е власти; 

4) проузроковање имовинске штете држави де-
марша или' несавесним обављањем службене ду-
жности'*, 

5) ов-21ка радња односно пропуштање радње у 
намери да се омете или онемогући правилно и брзо 

, функционисање државне службе; 
6) повреда! службене та^не; лекомисленост У чу-

вању поверљивих описа и података!; 
7) теже повреде службене дисциплине у односу 

службеника прем,а старешини «1 обрнуто; 
Ѕ) теже одбир еде прописа чл. 8 овог закона; 
9) петр ед узимање или недовољно предузми ање 

мера з»а( осигурување безбедности поверених ствари 
ет ланца; 

10) примање поклона или других погодности У 
вези са службом; 

11) присвајање државне или поверене имавме 
пр« вршењу службене дужности", 
^ 12) послуга новцем, хартијама од вредности или 

стварима које су по Службеној дужности поверене 
службенику, или њихово д г т њ е другом лицу ради 
послуге; 

13) оштећење држивоте имовине закључне ањем 
недовољних уговора или« послова; 

14) повреда закона при вршењу службене дуж-
ности у намери да се извесном лицу користи ШРИ да 
се оно оштети; 

15) неморално владање у служба или в>а|ц ње-; 
16) непотчињавање наређењима. старешина на-

рочито отказ послушности; 
17) злонамерно критиков&ње наредаба и посту-

пака власти м старешина, у даљу рушења ред® и 
дисциплине; 

1«8) шц.аоство уопште* а" нарочито т време слу?. 
жбе »шеи непосредно 1ПЈред (почетак вршења службе; ; 

ОД учесташ нео^аед^ки жвзосфаѕавд иии надола-
жење т време иа службу; у 

20) радимо трошење службени«* материјала; 
21) адроДЈужемо иогаа&љање десшшлшсошх (неу-

редност«; 
22) примање [»вложија бали одадои&е т о ш и з д 

кој« бп били ф а т и ш ИЈ до^тојај&ству службеникот! 
реда^ Ши би га ометали у вршењу његош« сталшгж 
службених дужности; 

23) кад службеник <?а>монласна напусти дужност, 
(посао), или када се по истеку одмора, боловања, 
отсуства, по истеку рока за јављање иа дужност коД 
-премештаја одаос^о постављења иа нову дужност! 
или упућивања на рад не јави иа дужност у року 
од 10 даш*. 

За дела из претходног. став®, уколико истовре-
мено претста»љедг и кривично! дело даацишгинсш суд 
ће доставити кривичну пријаву надлежном јашом 
тужиоцу ради (покретала' кривичног поступка./'. 

Члаа 32 
У члшу 67, став 1, тач. 3 мења се и гласи.: 
„3) враћање на непосредно нижу, ШЈату, односно 

»а непосредно ниже з е т е за време од шест месеци 
до три године/'. 

Члан 33 
Иза члана 67 додаје се нов члан 67 а који гласи: 
„При одмеравању дисциплини ек е казне узеће се 

у обзир тежина .повреде и њене последице, величина 
штете, олакшавајући иг отежава јуће околности, као и! 
владање учиниоца. 

Олакшавају ће и отежавајуће околности узимаће 
се сходно преписима О сно »нот закона о прекршам 
Јама". 

Члан 34 
У члану 68, додаје се но® став 3 који гласи: 

, „У догледу прекида застарел ости .из става 2 важе 
сходно начела Кривичног законика — Општи део". 

Члан 35 
После члана 68 додаје се нов члан 68а који 

ћласп: 
„ГТравосна-жно и ар е че!; е диСциплитске казне про-

тив појединих службеника могу се ублажити или се 
поједини службеници могу делимично односно пот-
пуно ослободити од извршења изречене дисциплин-
ска каше. У случају потпуног ослобођења ом ди-
сциплине^ казне службеник се сматра, као да није 
био осуђиван, 

Ублажавање односно ослобођење оо претходном 
ставу врши Претседник Владе ФНРЈ ио својој 
иницијативи или на сагласан предлог секретара Вла-
де ФНРЈ -З'а персоналну службу и надлежног члана 
Владе односно претседник комитета, генералног' 
секретара или старешине установа Владе ФНРЈ.". 

Члан 36 
Ша члана 68а додаје се нов члан 686 који гласи: 
„Влада ФНРЈ може уредбом прописати! потпуно' 

ослобођење »а одређене ар,ате дасциггплшоких поврел 
да односно потпуно ослобођење од вззвршења 'Право'' 
снажно изречених дисциплински* к&з&и". 

Члан 37 
Члан 69 (мења се и гла^и: 
„Казне за диодиплинске неуредности изриче ста,-

рашина надлежан »а постављење или стар енгин а 
копа он овласти. 
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Казне за дисциилшске надедаости службеника 
Врховног суда ФНРЈ ЈН Врташог суда еоад јадног 
всигура&а ФНРЈ дозршче претседник суда. 

К1а&не за - дисциплинска иеуредеосш сдужбондаз 
'Јавног тужшшггоа изриче јавни, тужилац. 

Казне за дисциплинске неуредн о сти службеника 
Савезног веђа и Већа изрода Народне скупштине 
[ФНРЈ израде претседник или секретар Већа, а за 

, ^службенике Президијума Народне скупштине ФНРЈ 
његов секретар кдаосео старешина крга он 

, јрвласти.". 

Члан 38 
, Иза ч т ш 60 додаје се нов члан 69а који гласи: 

„Пролив решења^ о казним за дисцшшшоку не-
уредност маде ее жалити службеник и синдикална 
јорга-низавдја: 

И) Влади ФНРЈ, ако је решење о казни донео 
Јвл&н Владе, претседник комитета или комисије и 
ЈГен-ерадаи секретар Владе ФНРЈ или секретар Владе 
ФНРЈ за« персоналну службу; 

2) Генерадаам секретару Владе ФНРЈ, — Л о је 
решење о казни дошо старешина установе Владе 
ФНРЈ; 

3) Непосредно таш ем старешини, — т о је ре-
шење кх каеш донео нижи старешина; 

4) Министру правосуђа ФНРЈ, — »ако је решење 
0 казни донео претседник Врховног суда ФНРЈ од-
носио Врховног суда социјалног осигурања ФНРЈ; 

б) Секретару Президијум а, — еко је решење 
[донео старешина со његовом овлашћењу, односно 
Претс$дашвдтву Нрезидијума Народне скупштине 
ФНРЈ, — ако је решење о казни донео секретар 

, Президијум^ Народне скупштине ФНРЈ и Јавни; 
' {тужилац ФНРЈ; 
| 6) Адмишвистрштив ном одбору већа Народне 
Јскуп-штиие ФНРЈ, — ако је решење о казни донео 
'претседник или секретар бећа Неродне скупштине 
'ФНРЈ.". 

Чшан № 
Иза адаеа 69а додаје се т в одан 696 глади: 
„Жалба догоде решења* о казни због диедшдан-

ске неуредност« поднош се у раку од деда дада 
од дана уручења решењу а предаје се старешини 
који је .деде© решење.". 

Члан 40 
Иза) одзада додаје се нов члан 69в који гласи: 
„Службеник не може бити кажњен ц»ре него 

што Фуде саслушан!,". 

Члан 41 
Иза члана Ша додаје се нов члан 69г деоји гласи: 
„Извршење казне за диоциплинске неуредност« 

застарева за три месеца од даш правоснажности 
решена $ ишни". 

Члан 42 
Члан 70 мења се и гласи: 
„Казне за дисциплина е преступе ' изричу по-

себни дисциплински судови по претходно спроведе-
ног шстунрку. Дисциплински судови се образују као 
Судови првог и другог степена. 
| При минист архивима и другим органима и уста-
новама Владе ФНРЈ као и) пр« генералним и »гаѓав-
Ши диреадфада! .и дирекцијава (управама) образују 
!се за њихове службенике дасци плински судови пр-
вог степена. 

За сродна министарства и друге сродне органе 
и устанке Вг&де ФНРЈ то и за њихове подручне 
организационе јединице, може се образовали Један 

заједнички дисциплински суд код једног рд ови« 
органа одаошо ЈКОД једне од ових ергшизадаотх 
једишица^ 

Министарства и други о»рпани и установе Владе 
ФНРЈ могу образовати посебне или заједничке су-
дове првога степена ф и својим подручним схргада-
вацношш Једавд<ама. 

Дисциплински судови при министар ств има и дру-
гим органима и установама Владе ФНРЈ истовре-
мено су и дисциплински судови другога степена по 
жалбама противу пресуда и решења дисцшмшнских 
судова Шри генералним и главним дирекцијана и 
дирекцијава (управда). Исто тако, они су дру посте-
пени дисциплински судови и по жалбама противу 
пресуда и решења дисциплинских судова образова- * 
них по ставу 4 овог члана«. 

• При Влада ФНРЈ образује се Виши дисциплиВ- ' 
ски суд који одлучује по жалбама на пресуде и 
решења дисциплинских судове пр воша1 степена п>р и 
Јмвшистарствимја и другим органима и установама 
Владе ФНРЈ. 

Дру гост епени дисциплински суд по жалбама про-
тиву јр ре ауда и решења заједаичког дисци1тш1н;ско»г' 
суда- образовен ог по ставу 3" овог члана одређује се 
ино претходним ставовима". 

Члан 43 
Иза члана 70 додаје се нов члан 70а који гласи: 
„За службенике Савезног већа и Већа народа и 

Президијум Народне скупштине ФНРЈ образује се 
заједнички дисциплински суд првог степена рр;и 
Президијум Народне скупштине ФНРЈ. 

По жалбама (Противу пресуда и решења дисци-
плинско^ суда из првог става решава заједнички 
дисциплински суд другог степена при Превиди јуму 
Народне скупштине ФНРЈ.". 

Члан 44 
„Иза члана« 70а додаје се нов члан 706 који 

Гласи: 
„За службенике Врховног суда ФНРЈ « Врхов-

ног суда социјалног осигурања ФНРЈ дисциплински 
суд ври Министарству правосуђа ФНРЈ је дасци-
плински суд првог степена по дисциплински^ криви-
цама! ових службеника. 4 

Казне за ди адип дин ше неуредност и преступе 
претседник* и чланова ди аци плинских судова изриче 
виши дасциашински .суд, а за дисдаѕшишже »вред-
ности и преступу .иретседцика и чланова Више?5 >ди-
сцздашшког суда при Влади ФНРЈ — Претседник 
Владе ФНРЈ. 

Пресуда -вишег дисциплинска суда одвшно ре-
шење Председника Владе ФНРЈ коначни су.". 

Чла« 45 
Иза члана 70 б додаје се нов члан 70 в ксхји гла-

си: 
„Свами дисциплински суд састоји се од претсед-

н и к и два члвада и истог броја заменика. Претсед-
н и к и једа ог члада као и њихове заменике имену-
је надлежни члзан владе, претседник комитета одао' 
оно комисије, генерални секретар Владе ФНРЈ и> се-
кретар Владе ФНРЈ за персоналну службу, стареши-
на установе Владе ФНРЈ, као и генерални « главни 
директор и директор (управник) за' судове који су 
образовани по ставу 2 члана 70 овог закона. 

Пр ете еди ика и једног члана за- Виши дисциплин-' 
ски суд ири влади ФНРЈ именује Претседник в Каде 
ФНРЈ. 

Именовање претседшнсаи једног адша као и њи-
хове заменике за ааједамви дисциплински суд по 
ставу 3 чллШ 70 овог закона врши се споразумно 
»имеђу заинтересованих органа. 
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Пр ет е единка и једног члана као и њихове заме-
нике за заједнички дисциплински оут, по ставу 1 и 2 
чл. 70а овог закона именују споразумно претседници 
оба већа и секретар Президијума Народне скупшти-
не ФНРЈ. 

Другог члана и његовог заменика за све диети-
плинске судове делегира синдикална организација." 

Члан 46 
Иза члана- 70в додаје се нов члан 7вг који гласи: 
„Функција претседник и чланова дисциплинско^ 

суда. као и њихових заменика.траје .годину дана. 
Претседник и чланови дисциплинско«* суда су у 

вршењу евче дужности независни и суде по закону. 
Претседник и чланови дисц.иплиноког суда као и 

њихови заменици при ступању на« дужност полажу 
заклетву по прописима који важе за судије редовних 
судова". 

Члан 47 
Члан 71 мења се и гласи: 
„Старешина кој« именује чланове ди оци плин е ког 

суда одређује мод свашг првостепеног дисциплин-
ско г суда једног или више дисциплински* тужилаца. 
У случају када је код дисциплинско«4 суда одређено 
више дас дипл ниских тужилаца., старешина органи-
зационе јединице у којој постоји дисциплински суд 
одређује за сваки поједини случај који ће од, дисци-
II лине кик тужилаца заступати оптужницу. Наведене 
старешине мону сво овлашћење пренети н>а' св»оје 
помоћнике, потпретседнике, секретаре или на друге 
непосредно повређене старешине. 

Дисциплинског тужиоца код заједничком дисци-
плинсиог суд^ образовано«* по ставу 3 члана 70 и по 
члану 70а овог закона одређују споразумно заинте-
ресовани органи. 

Функција ди едиплниског тужиоца траје годину 
дана. 

Члан 48 

Иза ч^ана 71 додаје се нов члан 71 а који, гласи: 
„Сваки окривљени службеник може узети бра.« 

ниоца." 

Члан 49 
Иза члана 71 а додаје се нов члан 716 који гласи: 
„У случају премештаја« или постављала на- другу 

дужност, за служб<ника који је учинио какав дис-
циплински преступ остаје надлежан дисциплински 
суд организационе јединице чији је он био службе-
ник до премештаја односно постављења,. 

Када су саизвршиоци дисциплинског преступа-
службеници разних организациони« јединица за све 
окривљене службенике биће надлежан онај дисцип-
лински суд који је по рангу највиши, а ако су у пи-
тању судови истог ранга овда онај дисциплински суд 
који први започне поступак или који буде делегиран. 

Ако службеник једне организационе јединице 
учини какав дисциплински преступ у другој органи-
вационој јединици биће надлежан дисциплински суд 
оне друге организационе јединице чији је он слу-
жбеник. 

Ако је службеник једне организационе јединице 
додељен на- рад у другу орган-изациону јединицу, п^ 
учини какав дисциплински преступ у тој јединици 
биће надлежан дисциплински суд код те друге орга-
низационе јединице. 

4 У случају укидања надлештва, установе или пре-
дузећа-, за службеника! који је учинио какав дисци-
плински преступ биће надлежан дисциплински суд 
оне организационе јединице која је преузела таквог 
службеника. 

Против службеника има се водити дисциплински 
поступак и- шкот .престанаа! службе з;а! преступ који 
је учинио док Хе био у служби, е тим што ће се пра.-
воснажна пресуда уписати у службенички лист осу-
ђеног слул:бе,1:шса." 

Члан 50 
Иза члана 716 додаје се нов члан 71в који гласи: 
„Виши дисциплински суд при Влади ФНРЈ, од-

носно доугостепенЈи дисциплински судови решавају 
сукобе надлежности између подређених првостепе-
ни« ДИСЦИ1ШВИНСКИХ судова. 

Виши дисциплински суд при Влади! ФНРЈ решава 
сукобе надлежности између дисциплинска суда) при 
савезној оргаш&ациоиој јединици ш дасцшливског. 
суда при .оршаиизациошј јединици народне републи-
ке, кар и између дисциплински«; судова! при* орг#|ни-
заотошм јединицама народних република,". 

Члан 51 
Иза члана 71в додаје се нов члан 71<г који гласи: 
„Виши дисциплински суд прве Влади ФНРЈ, од-

носно друшстепени дисциплински судови могу изу-
зетно затражити од сваког подређеног првостепен ог 
дисциплинско^* суда! дис цип лин оке предмете в сами их 
расправити, а могу из важних разлога поједине дис-
циплина^ предмете уступити! у надлежност било ко-
јем дис цип л ин ек о м суду за који ау они другости-
пени дисциплински суд. 

Кад Виши дисциплински суд при Влади ФНРЈ од-
носно др угосте пени дисциплински суд преузме над-
лежност за решавање дисциплински* предмета., онда 
у том случају они решавају у -првом и последњем 
степену. 

Члан 52 
Иза члана 71г додаје се нов-члан 71 д који гласи: 
„Поред јавног тужиоца, захтев за за-штиту зако-

нитости има право да подигне и секретар Владе 
ФНРЈ за персоналну службу. 

О захтеву за- заштиту законитости противу свих 
правоснажен* одлука дисциплинских судова решава: 

1) другостепени дисциплински суд, — ако је зах-
тев за заштиту законитости поднет против правно-
снажних одлука дисциплински« судова првојјг сте-
пена; 

2) Виши дисциплински суд при Влади ФНРЈ, — 
ако је захтев за заштиту законитости поднет против 
правоснажних одлука другостепеног ди сции лидског, 
суда, као и против правоанажних одлука дисциплини-
ског суда при Президијуму Народне скупштине ФНРЈ 
и при Јавном тужиоштву ФНРЈ; 

3) Влада ФНРЈ против правоснажних одлука Ви-
шег дисциплинског суда при Влади ФНРЈ. 

Захтев за заштиту законитости може се подићи 
у року од шест месеци од д а м правоснажности 
одлуке'1. 

.Члан 53 

У ставу 2 члана 73 наместо речи „доставиће сва 
акта" стављају се речи »доставиће пријаву". 

Члан 54 
У члану 77, додаје се нов став 5 који гласи: 
„У погледу прекида застарелости извршења дис-

цјиплшских казни важе сходно начела Кривичног 
законика — Општи део". ^ 

Члан 55 

Иза члана 78 додаје се нов члан 7$а( који гласи: 
„Влада ФНРЈ може уредбом прописиван! по-

себне одредбе* о дисциплини ек ој одговорности слу-
жбеника појединих струка, зш(ња~или грдаа држав-
не усправе". 
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У члану 79 додај« се ков- став 4 који гласи: 
„Пр&тоедаижа и једног чљнкоа као и њикојие еа-

•метке »од Таштог тужиоца народне републике име-
нује јавни. тужилац Народне републике, а код Јавног 
(тужиоца ФНРЈ, Јавни тужилац ФНРЈ". 

Члан 97 

У члану 80, додају сб нож ставови 2 и 3 који 
гласе: 

„Сви предмети у дисциплинском поступку сма*: 
.трају се хитним. 

У дшздшинском поступку не плаћају се ни-
какве факса, , 

Члан 68 
Испред члана 81 ставља се наслов који гласи: 
,,5а) 'Материјална одговорност службеника"! 

Члан 8® 
Члан Ш мења св и гласи: 

, ! „Сдуаѕ&ѕадк који при вршењу своје службене 
дужности учини држави материјалну штету одговара 
за ову штету, лично по начелима грађанског, правац 

Члан 60 
Иза члана 81 додаје се нов члан 810 који гласи: 
„Ако је службеник у води ш Д И В Д Ш Ј Ш Ш К И М пре* 

ступом <уч*ш»о дожда! мдтерадлну штету, дисциплина 
•ОШ* суд ће пресудом осудити службеника и на шта-. 
Шање ш^наде штете* 

Против пресуде дисциплинадог суда о накнади 
штете слдгжзбешж ов може жалити друго степ еном дис-
циплинска м суду, а против просуде овог суда може 
подићи тужбу надлежном окружном суду као радном 
еуду. 

Ако се висина штете не може одмет утврдити, 
цап ако би. се расправљањем о штети ометао брзи 
ТОК дисципданског поступа, дисциплински суд ће 
окончати поступак: по диедиплинској кривици и до-
ставили* предмет надлежном старешини на даљи по-
ступак ради накнаде штете". 

Члан <Н 
Чдшџ мења се и гласи: 
^Решење о накнади штете доноси старешина- над-

лежан за постављење, каји може пренети право доно-
шења ових решења- и на подређене старешине за 
штете које не прелаве износ од 5.000 динара. 

Против решења о накнади штете службеник се 
може мштѕи непосредно вишем старешини у року од 
(16 дана, против чијег решења има места тужби у року 
од 30 даод, надлежнион окружном суду као радном 
суду. 

Из оправданих разлога службеник се може осло-
бодити од плаћања! штете у целом износу или једним 
делом. Решење о, томе доноси Надлежан члан Владе, 
геретсед|н1ик комитета одаошо комисије Владе, гене-, 
ролни секретар Владе ФНРЈ, секретар Владе ФНРЈ 
за персш§а«к*у службу као и старешина установе Влаи 
1ДЕ\ФНѕРЈ, КОЈИ могу овластити своје помоћнике, пот-
претс^дшќе; секретаре и старешине подређених орга-
низационе јединица да доносе ова* решења) з*а> штете 
које не прелазе износ од 1.000 динара. 

Решења о накнади штете као и о ослобођењу од 
плаћања одлете за службенике већа Народне скуп-
идашв ФИШ одоосио њеног Президијум« доносе' 
фетсед«мш»ч већ$ т а оеаеретари одмотао секретар 

; Вѕродее оасуешшне ФНРЈ одадоше ст-а-
' решила к^па ОИ овласти. Протат решења о нешади 
штете слу&федак ш а траво жајлбе .тао ставу 2 овог, 

чланка АдјШИИЈСтрјОФвдад одбору већа односно Прет* 
седаиивду Президијум^ Народов скупштине ФНРЈ, 

Решење о накнади штете као и о ослобођењу од 
плаћања штете за службенике јавног тужиоштва! на-
родне редовник® и подређен«:*!* тужиоиггаша доноси 
јавни тужилац народне републике, а за службенике 
Ј аввог тужиоштва ФНРЈ Јавни} тужилац ФНРЈ, Про-
лив решења јавног тужиоца народне републике слу-
жбеник има право жалбе Јавном тужиоцу ФНРЈ а 
против | решења Јавног тужиоца ФНРЈ као прво сте* 
леног Претседдаштву, Президијума Народне скуп-
штине ФНРЈ, 

Члан 62, 
Члан Ш се и гласи: 
„Влада ФНРЈ може уредбом прописати посебне 

одредбе о материјшшој одговорности према држави 
^дужбешш) појединих струка, звања или грана др-
жавне управе"* 

Члан 63 
У члану 84, у ставу 1 уместо речи „због злочин-

ства или каквог другог нечасног дела" стављају се 
речи „због тешког кривичној дела". 

Став 0 овог чаша мења« се и гласи«: 
„Пре коначне одлуке суда односно државног ор-

гана надлежни старешина не сме скинути суспензију, 
е после доношења ове одлуке може је продужити 
ако би постојали разлози за даљу суспензију по члану 

овог закона". 
Члан 64 

У члану 86, став 2 мења се и гласи: 
„Решење о удадбе њу од дужности доноси старе-

шина или надлежни, контролни орган, кв ји су дужни 
до ово решење одмах доставе вишем старешини. Овај 

• старешина може оснажити или поништити удаљење 
од дужности. Против решења* овог старешине дисцип-
лински тужилац, контролни орган и службеник могу 
изјавити ж4лбу у року од осам дана надлежном прво-
степеном доециплинском суду. Решење дисциплинског 
(»уда по. овој жалби је коначно". 

Члан 65 
' У члану 86, став 1 мења се и гласи: 

„За време удаљења од дужности по члану 84 и 85 
овог закона службенику се почев од првог наредног 
месеца« по доношењу решења о удаљењу исплаћује 
једна трећина чистих принадлежности. Ако суспен-
довани службеник има. породицу на издржавање, ис-
плаћује му се половина чистих принадлежности са 
додатком иа децу". 

После става 1 додаје се нов став 2 који глад: 
„О скидању суспензије по. члану 84 и 86 овог 

закона мора се донети решење, а исплата целих при-
наддежности тече 'од дана ступања на дужност по 
доношењу овог решења". 

У ставу 2 који постаје став Запосле речи „кри-
вични" додају се речи „односио дисциплински". ЈСтав 
3 постаје став 4 а став 4 постаје став 5. 

% 

Члан 66 
У члану 87, последњи став мења се и гласи: 
„За- време отсуство в ања! због болести односно 

роди лепења и опоравку (члјајн« 60 овог закону слу-
жбенику се не може отказивани служба"* 

Члан 6Т 
У члану 88, у ставу 1 брише се т. 2. У истом ставу 
мења св и гласи: 
„Неда- службеник - после 12 месеци непрекидно? 

боловања од стране лекарске комисије буде оглашен 
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неспособним за вршење службе најмање још за да-
љих 12 месеци, уколико не би по одобрењу Министра 
рада ФНРЈ био овај рок продужен још за извесно 
време;". 

На крају става 2 истог члана додају се речи: 
„За висину отпремнине и одређивале времена 

које се урачунава за отпремнину важе сходно про-
писи става 1 и 2 члана 44 и чл* 44а овог закона. 

Члан 68 

У члану 91 став 1 мен& се и гласи: 
„За сваки престанак службе ма по коме основу 

наступио мора надлежни старешина донети решење у 
коме се поред осталог има утврдити и дан престанка 
службе. Решење се мора донети у току месеца У 
коме је наступио основ односно разлог за престанак 
службе, а најдаље у року од месец дала од дана на-
ступања овог основа односно разлога". 

У истом члану у ставу 3 бришу се речи „у слу-
чају тачке 2) истеком десетодневног рока;". 

У истом члану, став 5 мења <̂е и гласи: 
„По престанку службе, службеник не може сам 

напустити дужност него мора бити надлежно разре-
шен. У случају престанка службе по пресуди редовног 
или дисциплинског суда службеник се мора разре-
шити одмах чим стигне обавештење о правоснажно-
сти пресуде. Ако службеник није на дужности на 
нема могућности да се редовним путем разреши, 
дан када његовом непосредном старешини стигне оба-
вештење о престанку службе узима се као дан раз-
решења. У случајевима престанка из тач. 1 члана 88 
свог закона као дан разрешења шатра се даи губитка 
држављанства или бирачког права. Ако се у року 
назначеном у ставу 1 овог члана не донесе решење 
о престанку службе као даи разрешења сматра се 
последњи дан тога рока«. Из оправдани« разлога на-
рочито код службеника који предају благајну и ин-
вентар или полажу рачуне, старешина који је донео 
решење о престанку службе, може рок разрешења 
продужити још за месец дана'. 

У истом члану, став 6 мења се и гласи: 
„Право на принадлежности има службеник, изу-

зев случаја) из става 5 члана 87 овог закона, до крдава 
месеца у коме је разрешен или у коме се сматра да 
је разрешен, односило у ком је умро". 

Члан 69 

У члану 94, ставови 2, 4 и 5 бришу се. 

Члан 70 

Члан 96 мења се и гласи: 
„На основу уредаба о струкама и принадлежно-

отима извршиће се превођење свих затечених др-
жавних службеника на нова звања и принадлежности. 

Службеници^ којима је служба отказана или 
који су отказали службу пре 1 јануара 1948 године 
отказни рок траје месец дана без права на отпрем-
нину. У погледу одређивала њихове пензије приме-
њиваће се постојећи прописи о пензијама". 

Члан 71 е 
Члан 97 брише се. 

Члан 72 
Члан 98 брише се. 

Члан 73 
Иза члана 98 додаје се тов члан 9ва који гласи: 
„Док се не донесу посебни прописи о дисциплина 

ској и материјално] одговорности радника запосле-

них у државним надлештвима и уставдшШд приме-
њив,а^е се сходно промиси овог закона о диоциЈндаб* 
ској лг материјално] одговорности5'. 

Чл>ан 74 
Члан 101 брише се. 

Члан 75 
»Овлашћује се Президијум Народне скупштине 

ФНРЈ да на основу овог закона изда пречишћен теке? 
Закона о државним службеници^". 

Члан 76 
Овај закон ступа! на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославија. 

У. бр. 670 
28 априла Ј'948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративна Народне Републике Југослава^ 
Секретар, ' Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. јр. 

334. 
На основу члани 76 Закона о изменама т допуг 

нама) Закона о државним службевдицима од 28 априла 
1948 године, Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
надаје пречишћен текст Закопаа о државним службе-
ницима од 23 јула 1947 годове, који гласи: 

З А К О Н 

О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

Начелне одредбе 
Члан 1 

Државни службеници су административни и 
стручни сарадници претставничких органа државне 
власти и њима одговорних органа, који овим орга-
нима служе и помажу извршавајући поверене им за-
датке. 

Чл1ан 2 
Државни службеници врше службу као своје -ре-

довно занимање. 
Државен службеници су у првом реду службе-

ници оног органа код кога непосредно раде и коме 
првенствено одговарају. 

Члан 3 
Службени односи између државних службеника 

и државних органа ошишају се на правила и дужно-
стима одређеним у законима и другим на закону 
основаним прописима. 

Члан 4 
Сваком држављанину Федерашивне Народне Ре*' 

публике Југо славуј е подједнако су доступна., п ш 
законским условима, сва службеничка зв»ањ,а (местра) 
у државној служби. 
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Члан 5 
Стутње у држагану службу је добровољно. 
Примање у државну службу и напредовање у 

њој зависи од личне вредности и способности слу-
жбеника е* других законских услова. 

Члан 6 
Плате и друге погодности дају се службеницине 

према природи службе и значају посла, према по-
ступну том обиму и квалитету рада, као и према 
обиму одговорности! за рад. 

Члан 7 
За сваког службеника рад у државној служби 

није само дужност него и част. 
У вршењу службе службеници су дужни да се 

придржавају Устава и закона, да савесно обављаху 
поверене дужности и да у свом раду употребе све 
своје знање, да ишољаиају и развијају пуну личну 
активност и иницијативу, пазећи на дисциплину рада 
и правила службе. 

Поред допуњавања задатака и остваривања ин-
тереса службе у којој раде, службеници ће увек 
имати у виду и старати се и о општим интересима 
државе, чувајући нарочито Уставе:« демократске* по-
редак. 

Државни службеници сносе за свој рад пуну 
личну одговорност. 

Члан 8 
У односима- са грађанима, службеници морају 

бити предусретљивгл! и усрдни, имајући увек у виду 
да је дрниша служба у којој раде служба народу. 

Службеници се морају понашати подједнако пре-
ма свим грађанима, помажући им потребним саве-
тима. 

Члан 9 
У циљу заједничког старања и заједничке са-

радње са државним органима у подизању свести 
службеника о њиховим задацима и о њиховој улози 
у државној служби у подизању радне дисциплина, 
у побољшању радних и животних услова службе-
ника, као и у уклањању бирократизма — службе-
ници имају право да се удружују у синдикате «1 да 
учествују у оснивању и раду друштвених организа-
ција«. 

Члан 10 
Прописи овога закона примењив аћ е се на све 

државне службенике који се налазе на раду у на-
родним скупштинама и њиховим президијумима, ми« 
иистарствима и другим органима влада, главним из-
вршним одборима, народним одбори« и њиховим 
органима, јавним тужио пи ви мз«, судовима, државним 
установама, као и у руководству и администр»ативно-
стручном апарату државних предузећа. 

П Р В И Д Е О 

Заједничке одредбе за све државне 
службенике 

1) Опште одредбе 
Члан И 

Према природи службе и стручној спреми слу-
жбеници припадају разним струкама, а У оквиру 
сваке струке постоје звања према различно сти посла. 

Посебни прописи о појединим струкама одређују 
кеја ће звања постојати у свжој струци. 

Члан 12 
Звања појединих струка раапоређују се, према 

природи', значају и важности послова у државној 
служби као и према обиму одговорности, у четири 
врсте: прву, другу, трећу и четврту. 

Распоред звања у врсте за оваку струку врши 
Комитет за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ односно претседник владе народне 
републике посебним наредбама. У тим наредбама 
може се предвидети могућност установљења друк-
чијег распореда звања одређених струка за поје-
дине организационе јед ин,и це. 

Члан *3 
Држ асан им службеницима припадају за време 

трајања службеничког односа одређене ^^надле-
жности 

Облици принадлежности су: основна плата, до-
датак по ефекту р&д?. функционални (положајем) 
додатак, посебни лични додатак, преријски додатак, 
изванредна награда и додатак на .децу. 

Основна плато се одређује по струкама и зва-
њима, а њихова васина према природи, значају и 
важности послова појединих звања. ф 

Основна плата се може одређивати у фиксном 
износу, у границама најмањег и највећег износа или 
са повишицама по годинама службе. 

Код свих звања где је могућно мерити ефекат 
рада квантитативно установиће се додатак по ефекту 
рада на основну плату. 

Службеница,ма се могу давати и посебни лични 
додаци, премиски додани и изванредне награде за 
нарочито залагања и успех у служби, за рад -под 
нарочитим условима, за постигнуте уштеде у новцу 
и материјалу, за ванредне радове, за нарочити на-
чин рада и томе слично 

Бл иле е одредбе о принаддежностима прописује 
Влади ФНРЈ односно влада народне републике по-
себном уредбом, којом може укидати или мењати 
•постојеће и уводити нове облике принадлежности. 

Члан 14 
Утврђивање радних места и одговарајућа звања 

и положаја у појединим орг ани »аци оним јединицама 
Шм у појединим типовима ОЕИХ јединица врши Влада 
ФНРЈ односио влада народне репу бл'ик е преко свог 
нарочитог органа за систем^атизацију према органи-
зационо ј структури, задацима и значају организаци-
оне јединице. 

Члан Јб 
Службеник може бити члан претставшгчког ор-

гана државне власти у за свој рад у њему примати 
наша ду. 

Службеници извршних одбора изабрати за чла-
нове ових одбора, као и -службеници наелменоввди за 
чланове в<ладе не могу истовремено вршити своје 
службениче дужности. По престанку такве функције 
поново се враћају у службу. 3»а- време вршења такве 
функције обавезно се продужује њихово социјално 
осигурање. 

Службеник може бити члан комитета ил« коми-
сије при владама и за свој рад у њима 'Примати на-
граду. 

Члан 16 
Службеник не може истовремено имати две стал-

не службе. 
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Службеници—наредити стручњаци, који су већ 
стално затоплена у каквој државној служби, могу 
се узимани на рад к?о хонорарни службеници за 
извршење одређених послова на основу решења ста-
решине надлежног за постављење, који истовремено 
одређује ат висину хонорара према природи посла. 
За овакво примање потребно је претходно одобрење 
надлежног -старешине код кога је службеник поста-
вљен. 

Под истим условима могу се примати мао хоно-
рарни службеници и страни држављани, као и лица 
запослена у задружној или приватној служби. 

У погледу дужности и одговорности хонорарних 
службеника примењива^ се сходно прописи овог за 
мона о дужностима и адговорностима државних слу-
жбеника. 

Прописима за поједене струке донеће се ближе 
одредбе о хонораром службеницима. 

Службеници^, који врше- посебне радове ван 
њихове редовне службе (рад у комисијама, израда 
нарочитих реферата ** елабората и сл.), може се од-
редити нарочита напр ада за овака© рад. Висину на-
граде одређује надлежни старешина односно орган 
надлежан за постављење службеника према природи 
и значају самог р<ада. 

Члан 17 
О постављену, унапређењу ет престанку службе-

н и ч е односа издаје се службени цима декрет. 

Члан 18 
Против решења о службеничким односима, уко-

лико овим законом није друкчије одређено, службе-
ник има право жалб^ и то непосредно вишем органу 
односно старешини. Аго је решење донео члан владе, 
претседник комитета односно комисије владе или 
генерални секретар владе, службеник се може жалити 
влади. Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана 
пријема решења и предаје се органу односно старе-
шини који је донео првостепено решење* 

Ако је другостепеним решењем повређено какво 
његово на закону основано право, службеник може 
противу тога решења подићи тужбу код надлежног 
окружног суда као радног суда У року од тридесет 
дана од даш пријема решења. Одлука овог суда је 
коначна. 

Тужба у смислу претходног сташа не може се 
подносити против другостепених решења и пресуда 
у дисципликским стварима. 

Члан 19 
Да бм* се имала евиденција о службенич-ш-м од-

носима у државној служби, за сваког службеника 
води се посебан службенички лист. 

Службенички лмст попуњава се иа основу ори-
гинални* илот веродостојних докумената. 

Исто тако, у циљу утврђивања својства држав-
ног службеника, за сваког службеника установиће се 
службеничка књижица 

Ближе одредбе о службеничком листу и службе-
н и ч е књижици донеће се посебним прописима. 

Члан 20 
У циљу правилне расподеле стручних кадров«, 

Претседник Владе ФНРЈ, V споразуму са претседник 
ком владе народне републике, може службенике код 
органа државне управе у народној републици пре-
мештати на места! код оа&езнинх органа држаше уп-
раве и о браа но. 

Ради свестрано«1, упознавања са пословима своје 
струке и стручног усавршавани службеника, Прет-
седник Владе ФНРЈ., у споразуму са претседдаком 

владе народне републике, може службенике савезне 
државе управе упућивати привремено на рад код ор-
гана државне управе у народној републици* 

Исто тако преседници влада народних републи-
ка могу по међусобном* споразуму пемештати однос* 
но привремено упућивати на рад службенике из јед-
не републике у другу. 

Претседник Владе ФНРЈ односно претседник влан 
де народне републике може овластити секретара 
владе за персоналну службу да доноси решења о 
премештају одвоено о привременом упућивању »а. 
рад по претходним ставовима. 

Противу решења о премештају односно о при? 
временом упућивању на рад службеник нема право 
жалбе. 

Члан 21 
Закон наводне републике одређује услове за »пре-

мештање односно упућивање на рад службеника дРг 
жаших органа на подручју народне републике* 

2) Заснивање сгужбеничког односа 
Члан 22 

За државног службеника може бити постављено 
само оно лице које је држављаеии ФНРЈ и које ис-
пуњава све остале услове за пријем у службу. 

Постављење службеника врше одговорни руко« 
водиоци појединих надлештава, установа и предузећа 
односно ИЗБРИШИ одбори народних одбора. 

Услови за пријем у службу одређују се законом. 

Члан 23 
Службенички однос заснива се даном ступања 

на дужност извршеног на основу надлежно донетог 
дрешења о постављењу, 

3) Дужности и права службеника 
Члан 24 

По ступању на дужност, службеник је дужан по-
ложити и потписати пред својег старешином заклет-
ву, која гласи: 

„Ја (породично и рођено име) заклињем се чашћу 
свога народа и својом чашћу да ћу верно служити 
народу, да ћу се придржаваш* Устѕјва и закона, да ћу 
чувати-(и бранити уставни демократски поредак Фе-
д вратиш е Народне Републике Југослвије (и еар од-, 
не републике) и да ћу своју дужност вршити1 савесно", 

Члан 25 
Службеник је дужа в. да тачно и брижљиво из-

вршује наређења својих старешина. 
Ако службеник сматра да је издато наређење 

очевидно незаконито нали- да вређа« др лс авне интересе, 
ставиће своје примедбе старешини. После овако ста-
мене ор ем ед бе, може наређење задржати од извр-
шења. Поновљен*© писмено наређење мор® извршити. 
Службеник ге и после поновног писменог наређења 
»дужан задржати од извршења наређење аш се њиме 
тешко повређују државни интереси или ако би ње-
гово извршење претстављало кривично дело, о чему 
ће известити непосредно вишег старешину од онога 
који је издао раређење* 

Ако службеник не стави примедбе на очигледно 
незаконито наређење, иа га изврши, одговараће за-
једно са старешином који. је издао наређење. 

Члан 26 
Службеник је дужан чувати службену тајну без 

обзира да ли је у аапшној служби или не. 
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Под службеном тајном разуме се све оно што 
је службеник у служби сазнао, а што би, кад би се 
узнело, могло ићи иа штету интереса службе или на 
штету оправданих интереса грађана. 

У изузетним случајевсша, орган односно старе-
шина који је службеника »поставио може га ослобо-
дити од дужности чу&ања службене тајне. 

Члан 27 
Службеник мора у службу, као и у приватном 

животу, избегавати све оно што би могло слабити 
поверење у државну службу или што би ишло на 
штету части и угледа државног службеника. 

Чл ан 28 
Службенику је забрањено примати одликовања, 

тираде или поклоне од страних држава бе& одобре-
ња Претседник Владо ФНРЈ. 

Члан 29 
Службеник има право на плату и друге погод-

ности у државној служби одређене законом и дру-
гим на закону основаним прописима. 

Члан 30 
За службенике који су се на,речито иста&сш. у 

раду и стекли заслуге еа службу могу се установљен 
вати Посебне похвале, ударниве шатра де, поклон« 
од вредности, специјална одликовања и почасна зва-
ња. Ово се даје службеници^ за личне успехе си 
заслуге, каво.и за суделовање у успесеш и заслугама 
њихове групе или установе. 

Ближе одредбе о овоме донеће Влада ФНРЈ од-
носно влада народне републике не предлог мшистр« 
р)ада от министра финансија* 

» {Ста® 3 брисан чланом 7 Закона о изменама и 
домува« Закона о државним службеници^). 

Члан 31 
Службени има право на плаћени недељни и го-

дишњи! одмор. 
Ближе одребе е годишњем одмору доноси Влас 

да ФНРЈ односно влада народне п у б л и к е посеб-
шм прописима'. 

Члан 32 
Женаг-државни службеник има због ц!орођзја 

право на плаћено отсуство од 12 недељу од тога 6 
недела пре порођаја »и 6 недеља после порођаја. 

После порођаја, мајна дојиља не оме бити запо-
слена изваи редовног радног времена ни у ноћном 
раду за време од годину дан»аи 

Члан 33 
Службеници имају право на државно социјално 

осигурање за случај изнемоглостад, старости и смрти 
(пензионо осигурање), као и за случај болести, труд-
ноће. порођаја и несреће у послу. 

Члан 34 
За потражио ања пр ема државном службенику 

може се ставити забрана на једну трећину, в за еле-
мент аци ју на једну половину чистих пркшдлежности 
'службеника. Додатак на децу не подлежи никаквој 
обустави ИЛ1ИГ забрани. 

Државни службеници ослобађају се плаћања свих 
такса за све поднеска и акте у вези Са службенички 
односиш. 

Члан 35 
По смрти службеника! исплаћује се дицу које Је 

»извршило дораду погребнина према шбсебннм про-
писима. 

4) Кретада 'у служби 

Члан 36 
Лица која први пут ступају у државну службу, 

а немају стручне праксе, примају се у службу као 
приправници 

Приправничка служба одређује се пр звањима и 
траје од једне до црк године према прописима -за 
сваку струку. 

За звања раш сређена у четврту врсту приправ-
ничка службе* не постоји. 

Члан 37 
Напредување у државној служби може бити до-

бијањем вишег звања или повећавана плате у ис-
том звању. 

Службеници могу напредовати и добијањем од-
ређене повишице по годинама службе проведеним у 
истом звању. 

Службеник који је дисциплински осуђен на каз-
ну из члана 67 тач. 1) и 3) овог закона, или је удаљен 
од дужности, ве мож? се унапредив ати односно до-
бијати повишицу плате за време док трају ове 
сметње. 

Члан 37а 
Изузетно« службеник може бдети враћен на непо-

средно ниже вввњр односно непосредно нижу пл&ту, 
еко у вишем звању односно вишој плати »ије пока-
зао потребну стручност и способност. 

Службене** има пр дво жалбе против решења о 
враћању до »иже шање односно на нижу алату у 
смислу члана 18 овог закона. 

5) Одговорност службеника 

Чтан 38 
За СДОЈ службени рад службеник одговара дис-

циплински, кривично и штејзијално. • 

Члан 39 
Криквдавд одговорност не искључује дисциплин-

ско кажњавање за исто дело које је било предмет 
кривичног поступања, без обзира на то да ли је 
службеник ослобођен кривичне одговорности или не, 

' Судови и св« остали државни органи дужни су о 
отварању кривичног поступка или о изреченој кри-
вично! казни Обавестити непосредног старешину слу-
жбеника. 

Члан 40 
Службеник који при вршењу своје службене дуж-

ности причини штету грађанима одговору за ову 
штету лично по начелима грађанског права. * 

За накнаду штете др жада, јамчи само онда ако 
је обухваћене тужбом за накнаду штете. 

Накнаде по пресуди може се тражити од држ»аве 
сто у случају кад се не може наплатити од службе-
ника и то се констатује одлуком 'надлежног судског 
извршног органа. За плаћену штету држава им»а пра-
во регреса од службеника. 

За расправљаш^ штете надлежан је окружш РУД 
по месту где је штета* причињена. Тужба мора бити 
поднесен® у року од 9 месеци од дана када је ош-
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тећШи до тоу сШто, а ив&Ш*' бд го-
дене д а м када је шгѓета п р т т ш . 

У изузетно оправданим случајевима држам М&же 
преузети на себе обавезу да накнади штету коју је 
елужбеиик причати* грађени«* 

Решење о овоме доноси старешина надлежан »а 
^постављење службеника' у сагласности са министром 
фин ашчија. 

Члан 41 
Службеник је лично оДгсШр®* ИО врелима гра-

ђанског праќа и држави еа ири 
вршењу дужности. 

6) Престана« службениче односа 
Чшм 42 

Службенички одао*' ттђу слува&тика и др-
жаве престаје: 

1) отказом; 
Ђ по сили закона; 
3) по пресуди" редс>в*к*г или дадишмоког суда«. 
За службенике именоваше иа ошев? избора У 

погледу престанка службе важе? шое^бш ^ршиси. 

Члан 43 
Службеник и држава могу прекинути одређену 

службенички однос ув претходни отказ. Рок отказа 
не може бити краћи од месец дана ки дужи од 6 ме-
сеци, а« одређује се по прописима оваке струке према 
годинама службе, а може и према врсте звања. 

Изузетно-, у случају потребе службе, посебном 
уредбом Владе ФНРЈ однеси^ владе* наводне репу-
блике може се предвидети- и дужи од шест ме-
сеци за службенике појединих струка;' звања или 
гранта државне управе. 

У године службе за отказни рок урачунава се са-
мо време које је службеник провео у ефективној др-
жавној служби непрекидно до истека отказног рока 
»без обзира да ли је ово време проведено код исток1 

државног надлештва, установе и предузела или код 
равних, 

Чл2№ 43 а 
У циљу правилног остваривања отказа« у складу 

са правната«! вођењем кадровске политике и ради 
заштите права службеника, св-аки отказ доставиће 
се у року од три дана од дана каде је учињен од 
стране службеника, односно од дада кад је службе-
нику саопштен отказ од стране државе, — персонал-
НОЈ КОМИСИЈИ која ће се у тода циљу образовати код 
министарстава и других органа и установа владе 

Персоналну комисију сачињавају: један (претстава 
ник министарства односно -органа или установе вла-
де, један претставник секретаријата владе за персо-
налну службу односно више персоналне службе кога 
одреди секретаријат и један претставник синдикалне 
организације ч_ 

КОМИСИЈА је дужна' да У сваком конкретном слу-
чају претходно саслуша, писмено или усмено, служ-
беника и органа- односно старешину који прима ш и 
даје 01-кав. а ио погреб« мож* спровести и кратко 
Извиђање. На основу тога комисија ће утврдити да 
ли је' отказ оправда« и донеће решење да ли отказ 
остаје на' спази или не Ово решење комисија је дуж-
ив донети најдаље у року од месец.дана ордана када-
ре учињен отказ До доношења* решења, службенички 
однос траје и службеник је дужан да врши своје 
редовне дужи тети. 

Влада ФНРЈ односно влада дародае' републике 
може образовати Вишу »персоналну комисију'.при се-
кретари тату владе за персоналну службу, коју сачи-

њаваху секретар владе за персоналну служЈбу ши« 
њего® помоћну руководили персонала службе 
односног ресора, органа или установе' в&иадр и један! 
претставеше Цеифалтог одбора односно главних од-
бора јединствен* синдик агга Јутгоелаш&је. Ова коми-
сија може поједине случајеве отказа узети од персо-
Иалних комисија да их сама расправи, или да по по-
јединим случајевима очигледне повреде прописа о 
отказу и о правима службеника поишти решење >6 
'втка&з̂  

Члан 44 
Службеник коме је служба отказана има лдеквф' 

на отпремнину ако је у државној служби провео 
најмање три године. , ОшреаШииа. изгазе** да шес?! 
година службе једнострук^, после шест до десет го'*: 
дина двоструку, а посад десет година четворо струку! 
месечну општу коју је службеник примио у послед 
њем одеоецу службе. 

У године службе за отпремнину урачунава се 
сашо ®рт& које је службеник провео у ефективно] 
држаној служба н&врекадно; беа обзира да т је" 
ово време пров*еде&о код ИСТОЈ*4 државног" надлештва; 
установе и предузећа или код разних. 

Ови отпремнина не трип ада службенику ако при-
ликом отказа испуњава услове за пензију, или шк* 
отказу добије непосредно или у року од четири ме* 
'сеца кашу дауту дјдаазду службу, у ком се случају 
одбија цео или сразмеран део отпремнине*. 

Одредбе пфетходшх ставова и' за службе-
нике и ме чобане на; основу избора-, уколико пр ©сда 
»пк службе није наступио по њиховој молби!. 

Члан! 44а 
Као време проведено у ефективној државној 

служби" по чх. 43 и 44 овог зашта рачуна се држав-
ним служјбеѕшциад и време које су до свршетка рата' 
прав ели ̂  у партизански^ одредима, народно осл обо-
лел а-чмој војсци, Југо словенској армији, еа раду у( 
тародооо'сл}обо дилачким одборима!, или иа другима 
политичким функцијама или пословима или* иа/ иле-
галном раду за н ар одно о сло бо ди л ачки покрет; као' 
и време проведено у затвору, логору, шггершнЈлји, 
п^тудном1 раду, заробљеништву, уколико се својим 
владањем тасу огрешили о народ нео слобо дил ачки 
покрет. 

Лицима, која су као чланови претставнмчисих ор-
гана државне власти вршила какву сталну функцију 
у т«!м органима, као и члановима Баладе признаје се 
време проведено у тој функцији као време ефектив-
не држава службе у смислу чл. 43 и 44 овог закона!, 
под условом да су по престанку такве функције не-
посредно 'Ступили1 у државну службу. 

Члан 45 
По .сили закона престаје службу државном служ-4 

Женику у случајевима изречно, предвиђеним у закону. 

Д Р У Г И Д Е О 
Одредбе за савезне службенике 

I) Опште одредбе 
Члан 46 

Сист е у у смислу одреда«^ овог за кома 
ерши Влада ФДОЈ односно по њеном овлашћењу, 
Комитет за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ на предлог . Секретаријата Владе 
ФНРЈ за персоналну службу. 

Не' могу се вршити никаква постављења« на зва* 
њз и места која нису предвиђена у акту систем ати-
зациѕје одређене организационе јединице. 
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План 4»7 
Сва решења о службеника«« односима (о заспи-. 

кретњу и .престанку) за службенике савезне 
•државде управе, у&олтао посебним прописима није 
ШРУШ Ј̂е уређено, доносе д*адл«#одги члан »ладе, 
ДОетсфцнак комитета, -односно комисије и генерални 
е̂кр.е»тедр Владе ФНРЈ, деметар Владе ФНРЈ за пер-

соналну службу, као .и -старешине установа Владе 
'ФНРЈ, а за службенике лија ду азања распоређен У 
.прву врсту у сагласности са, Претседником -Владе 
'ФНРЈ. 

Чланови .Владе, претседник комитета и ген ©рад -
ни секретар -Владе ФНРЈ »ао и секретар Владе ФНРЈ 
за персоналну службу » г у овластити своје .помоћни-
ке, п от пр етсединке, секретаре, генералне и главне ди-
ректоре • директоре ,и управнике, као и остале ста-

решине подређених оргавдшвдоирх .јединица да до-
носе решења о службеничким односима за све слу-
жбенике ооиЈм за службенике чија су звања распо-
ређене У прву врсту. 

За савезне службенике који се налазе на раду 
код -оршаа правосуђа а који нису „изабрани, решета 
Јо службенички односима доноси .министар правосу-
ђа ФНРЈ, а у .погледу доношења оваквих решења за 
^луисбедаке Јавног тужи ош таа важе посебни про-
писи. 

Претседник Владе ФНРЈ може савезне државне 
службенике деемшгтати односно привремено упући-
вати- тла ред из једног у друге ресоре односно из јед-
не у другу организми иону јединицу савезне државне 
управе. Претседник Владе може овластити секретара 
Владе ФНРЈ за персоналну службу да доноси реше-
ња о овоме, изузев за службенике прве врсте. 

Члан 48 
За службенике већа Народне скупштине ФНРЈ 

решења о службеничким односима доноси претседник 
односног већа а за службенике 'Президијума Народ-
не скупштине ФНРЈ његов секретар. 

Жалба ш решење о службенички^ односима, ко-
је је донео претседник Већа, изјављује се Админи-
стративно*! одбору Већа, односно Претседнишпау 
Преоишлуума. .Народне скупштине ФНРЈ „ако је ова-
кво Јрдаен>е донео .секретар Президијум?*. 

Жшвба противу решења о .службеничка односи-
ма, је .донео Ј#јз»и тужшад ФНРЈ, изјављује се 
Пр^тседшштву Президијума Народне скупјштине 
ФНРЈ. 

Члан 49 
Код сви* старешина који су надлежни за доно-

шене решеше ЈО хлужбеничдам односиш орган пер-
соналне .службе водиће .све пере одали е послове пред-
виђене овим .законом. 

Да би се водилка правилна персоналну политика, 
прегледна евиденција службеника и омогућила њи-
хова тр агилна расподела, Секретаријат Владе ФНРЈ 
№ персоналну службу водиће општу картотеку за 
све службенике прве и друге врсте, а поједина ми-
нистарства и други органи Владе ФНРЈ посебну кар-
тотеку за службенике прве и друге врсте одговара-
јуће теране доживие"~у пр аве. 

Ближе наредбе о вођењу картотеке ,прописаће 
Претседник 'Владе ФНРЈ, 

2) Зашивање службеничког односа 
Члан 50 

За службеника може вити постављено елмо оно 
лице које испуњава следеће услове: 

1) да је држављанин ФНРЈ; 
2) да је свршило 18 година живота; 
а) да даје прешло 50 ладина живота,, а- физички 

сгоашбада дата са. изузјшиш стручно^ спремам ла 
нису прешла §0 подине«; 

4) да је душевно здраво и телесно способно за 
вршена ^службе; 

5) да,има бирачко право; 
0) .Мџ т »ије судском пресудом одузето- право 

заузимане држаше или ма које јавне службе, док 
ова сметња траје по пресуди; 

7) да му ранила служба није престала дисциплина 
ским отпустом из службе за свагда (чл. 67 тач. 5) или 
док трају сметње из чл. 67 тал. 4) овог закона; и 

ЈВ) Дф испуњава све остале услове прописане за 
струку у дају удави. 

Службеник, коме је служба престала по чл. 88 
тата. 3) овог закона може се поново примити} у служ-
бу најраније годину дана ио престанку раније службе 

Изузетно, може се из важних разлога и у случа-
ју нарочите погребе службе примити у државну 
службу и лице испод 18 .година старости али не мла-
ђе од 16 година, или дице које је прешло БО односно 
-60 година старости. За ово примање потребна је са-
гласност члана Владе, претседник^ комитета односио 
комисије Владе, генералног секретара Владе и сек-
ретара Владе ФНРЈ за персоналну службу, уколико 
решење о пријему доносе подређене старешине. 

У случају нарочите потребе могу се примити у 
државну службу за службенике и лица која нису 
држављани, ФНРЈ по претходном одобрењу Прет-
седлака Владе ФНРЈ 

Персонални орган односно службеник који спре-
ма решење о пријему у службу дужа« јА д)а претход-
но̂  испита разлоге о престанку раније службе лица 
које со прима, уколико је оно .било у државној .слу-
жби. За повреду ове дужности сдуомбшик одговара 
дисциплински и материјално. 

51 
Лице које је раније било у државној .служби ма-

ра приликом поновног пријема у службу испуњавати 
све услове из чл. 50 овог закона, осим услова« у ног-
леду година старости. 

Члан 52 
Лада .које је постављено за државног службени-

ка дужно је да се јави ша дужност у року од десет 
данш од дана саопштења решења о поставићу, уко-
лико му нелоѕрѕдни старешина' ов>ај рок не п р о д а м 
из оправданих рзалога. У противном, сматраће се 
кФо да није ни постављено. 

Орлјем у службу врши се по обављеном .кон-
курсу или без конкурс® опрема прописима кош важе 

-за сваку поједину стуку. 
С конкурсом може бити везано полагање испита. 

3) Д у ж д о м и права службеника 
Члан 53 

Кадро време службеника је по правилу 8 часов« 
дневно. 

Службеник је дужан бити на дужности за све 
време које -је фа то одређено«. 

Кад интереси службе захтевају непосредни ста-
решина може наредити да службеници раде и изван 
редовног радног времена, као и доделити -им друге 
послове који не спадају у опсег њиховог редовног 
рада. 

Чдан Ќ4 
(Брисан чланом 22 Закона о изменама и допу-

ш а т Закона о државним службеници ма). 

Члан 56 
Редовне првинадлежноед* > службеника исплаћују 

се унацред у месечним износима. Изузетно од тога 
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могу се за поједина звања плата и додата« одређи> 
вати у дневним износима и исплаћиван неделко, 

Прописима о радним нормала одређује се начин 
исплате принадлемсности за службенике који раде по 
овим нормама. 

Члан 56 
Плата тече од дана ступања на дужност а пове-

ћање плате од првог дана наредног месеца по до-
ношењу решење о унапређењу. 

Члан 57 
За службена путовања ван места службовања 

службеницине припада накнада трошкова, а за пре-
мештај у друго место службовања, накнада селидбе-
них трошкова. 

Ближе прописе о путним и селидбеним трошко-
вима доноси В шала ФНРЈ уредбом, на предлог Ми-
нистра фин апси ЈЛ. 

Члан 58 

Службени^ мора У недељи имати један д?н од-
мора, и то по правилу недељом. 

Службеник море« у недељи имати један дан од-
мора, и то по правилу недељом. 

Службенику припада плаћени годишњи одмор 
који: не може бити краћи од 15 д а т ни дужи од 30 
даш. Дужина'одмора у тим границама одређује се 
посебним прописима Владе ФНРЈ, а време када се 
оно има искористити одређује непосредни* старешина 
вадећи рачуна да правила« и нормалан -рок службе не 
буде доведен у питање услед отсутноста службеника* 

Члан 59 
У опразданим случајевима може непосредна стан. 

ретина4 одобрити службенику плаћено отсуство ио 
приватном послу. 

Отсуство од укупно 7 да а у једној календарско! 
години не рачуна се у годишњи одмор. 

Отсуство преко 7 дана одобрава орпајн односно 
старешина надлежан за постављење службеника, уко-
лико то право није пренео на старешине подручних 
надлештава, установа и предузећа. Службенику се у 
том случају м*01Же одобрити плаћено отсуство само 
•ако је у интересу службе. 

Члан 60 
Службеник који је болешћу спречен да дође на 

дужност обавестиће о томе најдаље У року од 24 
часа свог непосредног старешину. Ако недолазак на 
дужност траје до 3 дам, надлежни орлан персоналне 
службе вршиће контролу оправданости отсуствата. 
Недолазак на дужност због болести дужи од 3 да^на 
мора бити оправдан лекарским уверењем лекара 
надлежне установе социјалног осигурања. 

Отсуство ради лечења и опоравка одобрава 
службенику надлежни старешини ва основу писменог 
мишљења лекара надлежне установе социјалног 
осигурања. 

4) Кретање у служби 
Члш 61 

За време прииравеичке службе приправник има 
плату приправничка. За то време отказ Сб врши, оа 
обе стране, само гарван у месецу еа роком од месе« 
дана без права! на отпремнину. 

У свему осталом за приправи ике важе одредбе 
овог закона. 

Члан 62 
У току при*правничке сжумсбе приправник Је ду-

жи« положити стручни испит по прописима свој* 
струке. Рада полагања испита, приправни^ мк>ж* 
ор гаон односно стар е шима надлежан за бегово ПОЈ-
стављење продужити приправничка службу највише 
За пола године. По положеном испиту,, приправник се 
распоређује у струци према- његовој стручној спреми 
и способноста 

Ако приправник не положи испит служба му СЗ 
отказује ит се може распореди™ у другу коју 
службу према његовој »стручној спреми и сгоосоо^ 
ласти. 

Програм за испите, као и услови и мадам пола* 
гања испита одређују се прописима за поједине 
струке. _ 

Члан 63 
При пртту из једне струке у другу потребно ја 

да службеник у новој струци претходно проведе нај ' 
мање при месеца на пословима звања нове струке иг 
Да иа крају овога рока положи прописани страни 
испит, уколико је такгв испит предвиђен По положе" 
ном стручном испиту, службеник се поставља на од-
ређено звање. До постављења, на ново звање слу-
жбеник задржава ранију плату. 

Одредба последњег става не »зжи за службенике 
црве врсте, као ни за- службенике који ради нарочи-
те способности и потребе службе прелазе у другу; 
струку. 

Ближе одредбе о прелазу у другу струку доне-
ће се у прописима за поједине струке. 

Члан 64 
Службеник може бити премештен односно по-1 

стављен; на другу- дужност по службеној потреби или; 
молби. 

У случају премештаја односно постављења по 
претходном ставу, службеник се мера п "»решити од 
дужности најдаље у року од 15 дана. На тову дуж-
ност се мори јавити у року од 24 часа по разрешењу 
Шо је премештај односно постављење у истом месту, 
а најкасније у року од 3 дама по разрешењу од дуж-
ности ако је »премештај односно постављење у кој« 
друго место, не урачунавајући У овај рок време (по-
требно за путовање 

У оправданим случајевима«, »арочито код служ-
беника који предају благајну и инвентар или полажу! 
рачуне, старешина који је »донео решење о премеш-
тају може рок из претходи ог отава продужити до 30 
дана. 

Противу решења о премештају односно о постав" 
љењу на друггу дужност службеник нема право 
жалбе. 

Члан 64а 
Службени,ци врше по правилу послове звгња које 

имају. Изузетно, они могу бити употребљени привре-
мено и за друге послове до 15 даш,. Надлежни виши 
старешина може овај рок продужити до три месеца!, 
а у изузетним случајевима нарочите потребе службе 
МЈ преко овога рока али најдуже до шеат месеци. 

ђ) Дисциплинска одговорност службеника 

Члан бб 
Државни службеници кко*ји при вршењу службе 

или в«ан ње Повреде својук службену ш и радну дуж-
ност (дисциплину), или наруше углед службе или 
службеника, одговарају дисциплински за дисциллин<-
сќе неуредност или дисциплинско преступе. 



ОГЛАСНИ ДЕО 
НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 

Пародија барака ФНРЈ из Београда, fila clanову чл. 
il4 Уредбе o органиаавдји и пословању Народне 
феиме ФНРЈ, објављује: да! је гувернер Народне бан-
ке ФНРЈ: 

I. — дздедао право кадеиспивиог потшЈоишњ1а( 
'фирме Главне централе Народне бранике ФНРЈ у Бео-

1) Марковић Драгутину, заменику директора 
Персоналне дирекције, ло онима банчити послови-
ма; и 

2) Вукићевић Михаилу, шефу кадровске службе* 
ио стоговима KslnipoiBiciKe службе. „ 

fl. Укинуо право соолевлшшог потписивања 
фирме Главне централе Народне банке ФНРЈ у Бео-
граду, и то: 

1) Вашћ Александру, бившем главески директору, 
објављено огласом у „Сотужбе&ом лиЈсту ФНРЈ" 
број 13/46, 

2) MIHIP»£|HI Миловану, шефу Службе по кредитом 
плану m -предузела општедршџшог eaawa»jtai — објав-
љено огласом у „Службеном лмсту ФНРЈ" бр. 6/48, 

*3) Митровић Стојану, иншектору, објављено у 
„Службеном листу ФНРЈ" бр. 56/47, и 

4) Вуисић е©»ћ Михаилу, досадашњем - (помоћнику 
шефа Емисије и трезори обј&в«љеио у „Службеном 
листу ФНРЈ'1 бр. 99/47. 

Потписи имеиЈовштх изл«3(жу се и У, публици 
преступним, просторијама Главне централе Народне 
бтже ФНРЈ у Београд. 

Из Народне батке ФНРЈ у Београду број 95460/ 
Х1-2 од 4 isaija 1946 родан е. 

Д. Марковић, с. р. 
!MIH»x. Букићеви1ћ с. р. 

'Пуномоћник 
Народне банке ФНРЈ Главне централе, 

Нен. Илиндан, с. р. 
Окружни суд Г(р(ад Београд у београду, rab 

наплати т anice из Tap. бр. 37 »и1 41 Занесеа o судским 
таксама под Фи бр. 190 од IO маоа 1948 го,ame пот-
врдио је ову промену у Народној банвд ФНРЈ. 

Бр. Ф.и 190/48. — Из Окружног суда фа град Бео-
град у Београду, IO мај!а 1948 годове. 272 1-1 

ЛИКВИДАЦИЈА АЛБАНСКЕ НАРОДНЕ БАНКЕ 
ФИЛИЈАЛЕ У 'ПРИЗРЕНУ 

У смислу чл. 34 Закона o уређењу и деловању 
кредитног ^система, извршиће се ликвидација Албан-
ске народне банке, филијале у Призрену. 

Позирају се сви поверно«^ и дужници филијале 
Албанске народне банке у Призрену, да у року од 
ŠO дана, ia од дана) објављиван овог огласа у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ" пријаве своја * потраживање и 
•дуговања Народној банди ФНРЈ, Централи За НР C 
филијали у Призрену, која- је одрађена за ликви-
датори. 

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 
Централа на Наредну Републику Србију 

ОВЛАШЋЕЊЕ ШЕФА ПОСЛОВНИЦЕ У ЗАГРЕБУ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА САОБРАЋАЈ ПУТНИКА И ТУРИ-

СТА „ПУТНИК" 
Министарство фишнсија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона o .државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрации ји држаних 
•привредних предузећа!, објављује: 

Решењем директора Предузела за саобраћај 
путника и туриста ,»Путник" бр. 941 од 27 т ј а 1947 
године постављен је Лалић Пајо, за шефа Послов-
нице у За,гребу Предузећа ва саобраћај путника и 
туриста ^Путник" и од 11 мада 1947 година имо право 
да потписује фирму предузећа у границама- овла-
шћења. 

IV -бр. 17049, — Из Министарства финансија; 
ФНРЈ, 7 маја- 1949 године. K 264 1-1 

IZMENA ČL. I PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I PO-
SLOVANJU PREDUZEĆA ZA PRODAJU DRVETA 

»JUGODRVO« 
Rešenjem Ministarstva spolne trgovine FNRJ 

ХИ br. 33165 od 04 aprila 1948 godine dopunjuje se Cl. 
I Pravednika o-oir^rantz^ioijii i poslovanju opštedržavnog 
preduzeća za prodaju deveta »JUGODRVO« tako da 
firma preduzeća glasi i па stremim jezicima^ i to: 

a) na francuskom jeziku: Entrepriise de vente du 
bols — »JUGODRVO«. 

b) n«a ruskom jeziku: Predprijaifcie po prodaze lesa 
—. »JUGODRVO«. 

v) na cHgtetom jeziku: Timber Trade Corporation 
»JUGODRVO^. 
g) na nemačkom jeziku: Holzverkaufs Unternehmen 

— »JUGODRVO«. 
IV br. 16895. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 7 

maja 1948 godine. ' K 267 

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE AKCIJA MAĐARSKIH 
AKCIONARSKIH DRUŠTAVA 

Ptrema Naredbi Vlade Mađarske Republike br. 
3970/48 objavljenoj 8 aprila 1948 godine akcije (akcio-
ne bonove privremene potvrde) izdate od strane dioni-
Ifkiiih društava, koja imaju sedišta u Mađarskoj,, dužan 
je potsedndk odnosno čuvar da ih *p rutavi. Fizička i'cn, 
kolja stanuju u inostranstvu i pravna Еса, koja imalu 
sedište u inostranstvu, mogu podneti prijavu neposred-
no kod: Penzintćze-ti Kozpont, Budapest, ili putem naj-
bližeg mađarskog inostranog pretstavništva. Rok pri-
jave istiće 46 dana posle ob]mlда"vanja ovog oglasa u 
»Službenom listu«. 

Prijavu treba podmet:' na formularu, koji se može 
besplatno dobiti kod mađarskih inostranih pre ts t iv ni-
štav a. 

O podnetoj prijavi podnosilac dobija uverenje. 
Naredba 'određuje promet pomenutih akcija i Iska-

ze da je kod predaje akcionih količina čije činjenične 
vrednosti prelatze u općenitosti IO.ООО forinti, živim 1:-
oima, bilo po ftieđunarodnoj obavezi (kupoprodaja itd) 
Шо kod besplatne predade, potrebna dozvola mađar-
skog ministarstva finansija. 

Oni posednici akcija, čije su akcije, kode spadaju 
pod obaveznu prijavu, deponovane kod finansiske usia-
niove u Mađarskoj, neka -podnesu prijavu putem mesta 

.-deponovanja. 
Za one akcije, koje ne spadaju pod obaveznu ori-

'javu prema prijavi određenoj godine 1947 £» » 8 daju 
objašnjenja mađarska inostrana prest&vn&štva. 

Iz Poslanstva Mađarske l&pubtee u 'Beogradu, 19 
maja 1948 godine K 278 
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БИРО ЗА АРХИТЕКТОНСКА П Р О С Т И Р А Њ А 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА СЕ-
ДИШТЕМ У БЕОГРАДУ ПРЕСТАЈЕ СА РАДОМ И 

ЛИКВИДИРА СЕ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији држаних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 2261/48 од 6 априла 
1948 године државно привредно предузеће Ошите-
»државног значаја Биро за Архитектонска пројек-
тора«^ електроенергетских постројења са седиштем 
у Београду престаје са радом иа дан 31 марта 1948 
године и ликвидира се и брише из регистра држав-
них привредних предузећа општедржавног значка*. 

IV бр 16012. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 4 маја 1948 године. К 268 1-1 

Решењем -Владе ФНРЈ IV бр. 734/48 од 26 јану-
ара 1948 године државно привредно -предузеће оп-
штедржавнод* значаја Опште грађевинско предузеће 
„Изградња" које је решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 
1475/47 од 7 марта 1947 године стављено под адми-
нистративно-оперативно руководство Претседништва 
Владе ФНРЈ, преноси се под административно-
оператиено руководство Министарства грађ е в иш 
ФНРЈ. 

Решењем Владе ФНРЈ бр. 391 од 3 фебруара 
1948 године постављен је Христић Марко за гене-
ралног директора Опште грађевинског предузећа 
„Изградња" и на дужност ступио 6 фебруара! 1948 
године оа кога дана има право да потписује фирму, 

"предузећа у »границама овлашћења. 
IV бр. 15623. — Из Министарства фетаи сиј а 

ФНРЈ, 4 маја 1948 године. -К 265 1-1 

ПРОМЕНА АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНОГ 
РУКОВОДСТВА ФАБРИКЕ ЕЛЕКРОПОРЦУЛАНА, 

НОВИ САД 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о регистрацији државних привред-
них предузећа и чл. 18 Правилника о регистрацији 
државних привредних предузећа објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 559/10-1948 од 3 
марта 1948 године из аДминистргативео-оператизиоог 
руководства Главне дирекције савезне електроинду-
ѕтрије Министарства тешке индустрије ФНРЈ, надви-
ја се државно привида) предузеће оиштедржавног, 
значаја Фабрика електропорцулана, Нови Сад, и 
ставља се под административно-оперативно .руковод-
ство Генералне дирекције савезне индустрије стакла 
Министарства л)зке индустрије ФНРЈ. 

IV бр. 17125. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 10 маја 1948 године. К272 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ, 
ДИРЕКТОРА, КАО И ПРОМЕНА У АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ОПЕРАТИВНОМ РУКОВОДСТВУ ОПШТЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИЗГРАДЊА" 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17, 

Основног зачина о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ пере. бр, Зв8 од 16 маја 
1947 године разрешен је дужности Курир Ловро, 
досадашњи вд. директора Опште грађевинског пре-
дузећа „Изградња" од 4 фебруара 1948 године пре-
стаје му пр1аво да потписује фирму предузећа. 

Решењем Владе ФНРЈ пе»рс. бр. 387 од 16 маја 
1947 године постављен је инжењер Уршић Јоже за' 
вд. генералног директора Опште грађевинског пре-
дузећа „Изградња'' и на дужност ступио 16 маја 
1947 године од мога дака има право да потписује 
фирму предузећа. 

Решењем Владе ФНРЈ пере. бр. 611 од 13 фебру-
ара 1948 године разрешен је дужности инжењер 
Уршић Јоже, досадшњи вд. генералног директора 
Општег грађевинског предузећа „Изградња" и од 
13 фебруара 1948 године престаје Јлу право да пот-
писује фирму предузећа. л о , ^ 

Решењем Владе ФНРЈ Ш бр. 1679 од 28 фебру-
ара 1948 године овлашћени су Јовановић Батрић, 
помоћник генералног директора и Тробец Адалберт, 
комерцијални директор Опште грађевинског преду-
зећа „Изградња" да у случају спреченост« генерал-
ног директора. Један од њих, потписује, фирму пре-
дузећа у гранчицама овлашћења и то: Јовановић 
Батрић помоћник генералног директора од 4 фе-
бруара' 1948 године, а Тробец Адалберт, комерци-
јални директор од 1 мајја 1947 године. 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
ХИДРОЦЕНТРАЛЕ ГЛАВА ЗЕТЕ, СА СЕДИШТЕМ 

У НИКШИЋУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног замот?а о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства електроиривреде ФНРЈ 
пов. пере. бр. 94 од 23 фебруара! 1948 године постав-
љен је Жн и дар,ић Иван, за директора Хидроцен-
трале Глава Зете са седиштем у Никшићу и на ду-
жност ступио 21 марта 1948 године од шга дана- има 
право да потписује фирму предузећа у границама! 
овлашћења, ' . - - • -

Решењем Министарства електролривреде ФНРЈ 
пов. бр. 496 од 6 марта 1948 године разрешен је 
дужности инжењер Вучетић Здравко, досадашњи 
главни инжењер — помоћник директора Хидро-
централе Глава Зете, са седиштем у Никшићу и од 
21 марта 1948 године престаје му право да потписује 
фирму предузећа. 

IV бр. 17420. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 10 маја 1948 године. К 266 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ПРОДАЈУ ДРВЕТА ,ЈУГОДРВО" СА СЕ-

ДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 (Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине бр. 1037 
од 22 априла 1948 године разрешен је дужности" 
инжењер Јефта Јеремић, досадашњи директор Пре-
дузећа за продају дрвета „Југодрво" са седиштем 
у Београду и од 20 априла 1948 године престаје му 
право № потписује фирму предузећа.. 

IV бр. 16806. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 6 маја 1948 године. К 262 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ДРЖАВНО 

ОМЛАДИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„АУТОПУТ" СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: 

*„АУТОПУТ" 

Министарства финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима ИЈ чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних (Предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 17806 од 12 маја 1948 године уписано је! 
у Регистар државних 'привредних предузећа опште-' 
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државног значаја тод медаим бројем 372 >св. IT, 
државно привредно предузеће отштедржавног зш-
saja под фирмом: 

ДРЖАВНО ОМЛАДИНСКО ГРАЂЕВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „АУТОПУТ" СКРАЋЕН НАЗИВ 

ФИРМЕ: „АУТОПУТ11 

cia седиштем у Београду. 
Предузеће je основ?:HO' решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 2400/48 од g (априла 1948 године. 
Предмет пословања) предузећа је: извођење ра-

дова на аутопуту Београд—Загреб, -набављање гра-
ђевинског материјала1, амата, машина и инсталација 
за извођење (радова ш аутопуту Београд—Загреб. 

Адмииистративно^оиеративни p уко во ди лад пре-
дузећа је: Министарство грађевина ФНРЈ, , 

Фирму потписује: Михајло Швабић, директор 
предузећа, a у г л у ч а Ј у његове спреченост« инжењер 
Живорад 3. Ђукић, главни инжењер у границама 
овлашћења. 

IV бр. 17806. — Из Министарства финеси ја 
ФНРЈ. 12 маја 1948 године. K 275 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ГРАЂЕ-

ВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ БЕОГРАД" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа«, објављује: 

На основу решења Министарства финансија! 
ФНРЈ IV бр. 17371 од IO маја 1948 године уписано је 
у Регистар држа-в-них привредних предузећа опште-
држаеног зв-ач.аја вд редним бројем 371 св|. U, 
државно привредно предузеће опште државног зна-
чаја) под фирмом: 

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ БЕОГРАД" 
са седиштем у Београду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV "бр. 1254/48 од 19 фебруара 1948 године. 

•Предмет пословања предузећа је: сви радови н»а 
испитивању терена! у циљу грађењу пројектовање 
и извођење свих врста грађевинских радова! ш об-
јекте високе и т е к е градње, a ове то е нарочитим 
обзиром »a изградњу Београда на левој обали реке 
Саве. 1 

Адмтистративео-отеративни P ук ОБОД,и лад ПР е-
дузећа је: Министарство грађевина ФНРЈ. 

Фирму потписује: инжењер Христић' Марко, ге-
нерални директен, a у случају његове свечености 
'Јовановић Батрић, помоћник генералног директора 
или Тр обед А-детберт, комерцијални директор у гра-
ницама овлашћена. 

„ IV бр. 17371. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, IO Maja 1948 генине. K 276 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ЈУГОСА-
НИТАРИЈА, ПОДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И РАСПОДЈЕЛУ 
ЛЕКОВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, СКРА-

ЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ЈУГОСАНИТАРИЈА" 

Министарство! финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o дрвеним привредним предузе-
ћима и чл, 18, Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа. јобјивљује; # 

Решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 16936 од 7 м-а.ја 1948 године уписано је 
у Регистар државних привредних предузећа опште-
дозиавдшг 3iHal4iaij!a под редним бројем 369 св. JI, 
државно привредно предузеће општедржавног зна-
чаја/ под фирмом: 

ЈУГОС АНИТ АРИ J A, ПОДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И РА-
СПДЈЕЛУ ЛЕКОВА И САНИТЕТСКО? МАТЕРИ-
ЈАЛА, СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ЈУГОСАНИ-

Т АРИЈА" 

са седиштем у Загребу. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 1513/48 од; 27 фбруад 1948 године. 
Предмет пословала подузећа је: увоз и раопо-

дјела лекова и санитетомг материјала«. 
Предузеће има1 сл)а.га г̂иште у Љубљани са скло-

ништима у Крању и слаган,иште у Земуну. 
Администрат ив н о-оп еративни руководи лад пр еду-

зе.ћа је: Комитет за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ. 

Фир-му потписује: Михајло Шварц, директор пре-
дузећа, ia у случају његове спреченост« Мр. Фр. 
Јелисава Т к , помоћник директора у границама 
овлашћења. Сла,галиште у Љубљани Станислав 
Ма® ер упр21вн'ик, al сл str ал,иште у Земуну Мр Фр 
Владимир' Јелачић1, управник у границама овлашћења. 

IV бр. 16936. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 7 мај.а ,1846 подаве. K 211 1-1 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU-
ZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA RUDNIK ŽIVEGA 

SREBRA »IDRIJA« 
Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 Osnov-

nog zakona o državnim privrednim preduzećima i či, 
18 Pravilnika o registraciji državnih privrednih predu-
zeća, objavljuje: 

Na osnovu tresenja Ministarstva finansija FNRJ 
IV br. 17253 ic»d IO mala 1948 godine upisano fe u Re-
gistar državnih privrednih preduzeća opštediržavnog zna-
čaijia pod rednim brojem 370 sv. II. državno privredno 
preduzeće opštediržavnog značaja pod firmom: 

RUDNIK ŽIVEGA SREBRA »IDRIJA« 
sa sedištem u Id riđi. 

Preduzeće je osnovano rešenjem Vlade FNRJ IV br. 
373/48 28 januara 1948 godine. 

Predmet poslovanja preduzeća je: proizvodnja žive. 
Farmu potpisuje: inženjer Tmmger Jože, direktor 

preduzeća, a u slučaj« njegove sprečenosti inženjer 
Tarter Karel, glavni inženjer u granicama ovlašćenja. 

Ovom preduzeću pripada Rudnik bakra u Škofji 
pri Planini. 

A'dminiistraitivno-ioperativnii rukovodilac preduzeća 
je: Generalna direkcija irudiniika i topionica obojen':!! 
metala Ministarstva rudarstva FNRJ 

IV br 17253. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 10 
maja 1948 godine. K 274 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВН0Г ЗНАЧАЈА УВОЗНО — 
ИЗВОЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИОМАТЕРИЈАЛА И 
УРЕЂАЈА „ЈУГОРАДИО" СКРАЋЕНИ НАЗИВ 

ФИРМЕ: „ЈУГОРАДИО" 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона o државним привредним предузе-
ћима « чл. 18 Правилника o регистр^вди државних 
привредних предузећа, објављује; 
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Ни основу решења Министар етв.а финансија 
[ФНРЈ IV бр. 17943 од 13 маја 1948 године уписано је 
у Регистар државних привредних предузећу опште-
'државног значаја под редним бројем 373 св. Il, др-
жавно привредно предузеће општ сдр жавног значаја 
под фирмом: 
УВОДНО — ИЗВОЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИОМАТЕ-
РИЈАЛА.И УРЕЂАЈА „ЈУГОРАДОО" СКРАЋЕНИ 

НАЗИВ ФИРМЕ: ЈУГ0РАДО10: 
tea седиштем у Београду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV бр. 3162/48 од 29 априла 1948 године. 

Предмет пословања предузела је: увоз и извоз 
радиоматеријода и инструмешта и радиодифузните 
постројења. 

Административно-о^еративш руководилац преду-
зећа је: Комитет за радиодифузну службу Владе 
ФНРЈ. 

Фирму потписује: Вовес Љубомир, директор пре-
дузећа у границама овлашћења. 

IV бр. 17943. — Из Министарства финансија! 
ФНРЈ, 13 маја 1948 године. K 279 1-Г 

УКИДАЊЕ ИСПОСТАВА СА СЕДИШТЕМ У ЗАГРЕ-
БУ, САРАЈЕВУ И ЉУБЉАНИ, ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОДАЈУ ДРВЕТА „ЈУГОДРВО" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17, 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилним o регистрацији државник 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
ХИ бр. 33163 од 24 априла 1948 године укинуте ау 
испоставе ca седиштем у Загребу, Сарајеву и̂  Љу-
бљани Предузећа за продаду дрвета „Југодрво". 

IV бр 16S04 — Ио Мин»и»сгпарств«а фи1н'г(ноиј|а 
ФНРЈ, 6 маја 1948 године. K 261 1-1 

ПРОМЕНА АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВНОГ 
РУКОВОДСТВА РУДНИКА МАЈДАНПЕК 

Министара & во финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним .привредним предузе-
јуша « чл. 18 Прввилдок-а o регистрацији државник 
привоедних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 55®/10-1948 од 3 
марта 1948 године из административжмшеративног 
руководства Генералне дирекције црне металурлије 
Министарства тешке индустрије ФНРЈ издваја Cu 
др лс a аљо привредно предузеће онштедржавног зна-
чаја Рудник Мајдан-Пек и ставља се под адоминистра-
тивно-огаеративио руководство Генералне дирекције 
рудника « топионица обојених метала Министарства 
рударства ФНРЈ. 

IV бр. 17973. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 14 маја 1948 године. K 280 1-1 

»KONTAKT« ELEKTROTEHNIČKA TVORNICA, ZA-
GREB PREDAJE SE NA UPRAVLJANJE VLADI 

NR HRVATSKE 
Ministarstvo finansija FNRJ, u s mis lm čl. 17 Os-

novnog zakona o državnim privrednim preduzećima i 
či. 18 Pravilnika o regutfcnadji državnih privrednih pre-
duzeća objavljuje: 

Rešenjem Vlade FNRJ IV br. 4220/2 od 4* oktobra 
!194в godine državno privredmo preduzeće opštedržav-
nog: (Znaćaja »KONTAKT«, Elektrotehnička tvornica!, 
Zagreb predade se Vladi NR Hrvatske i briše se iz re-
gistra državnih privrednih preduzeća opitedržavnog ша^ 
čatj a 

IV br. 17069. — Iz Mfo&tanstve finansija FNRJ, 7 
maja 1948 godine. K. 209 

Субота, 29 мај 1948 

ИЗГУБЉЕНЕ ИСПРАВЕ. 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр, 21835 .изгубио сам и огла-

шавам na неважећим. — Светозар Сведоци^ капетан!, 
Беодад. 273 1:1 

ОРДЕНОМ SA ХРАБРОСТ бр. 38602. и МЕДАЉУ ЗА1 

ХРАБРОСТ оглашавам ведажећмод:. — Ершег Ми-
лан, Вел. Горица. »275 I-Il 

УВЕРЕЊЕ бр. 11604 Ордена браггстш и јединства и 
УВЕРЕЊЕ бр. 27994 Ордеш ea храброст огл!аш'а!-
вам неважећим. — Братко Раедељ, Земун. 274 1-1] 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и огла-
шавам је неваж ећом. — Миле Јованчић, Панчево. 

276 1-1' 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 12666 изгубио сам и огла-

шавам na неважећим. — Никола Рашета, Београд. 
277 1-1' 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ , ,П AFTH3 AHiGKE СПОМЕНИЦЕ 
1941" čip. 3040 оглашавам неважећим. — М^жд 
Грковић Београд; 279 1-1 

ОГЛАС o легит«1Ш1ци:ји „ПАРТИЗАНКЕ СПОМЕ-
НИЦЕ 1941" бр. 2334 отшгамши у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 39 енгл аш амам неважећим. — Мил-
ка Грковић/ Београд. 278 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД ПТ РЕДА бр. 33620 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Бранко 
Амиџић, Београд. 271 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 6005 изгубио сам и огла-
шавам неважећим, — Милан Рујевић, Београд. 

270 M 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам m оглашавам га 

неважећим. — Симо Шкорић, Београд. 268 1-1 
'ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 11172 „Партизанке споменице 

1941" оглашавам неважећом. — Миле Затезало, 
Оун*. 267 M 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 1П РЕДА бр. 9368 
оглашавам неважећим. — Урош Радоје, Банатски 
Деспотовац. 269 1-1 

ОРДЕН РАДА EI РЕДА бр. 58 изгубио сам и огла-
шавам са неважећим. — Антон Томииц, Мозирје. 

360 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 5666 изгубио сам и огла^ 

шшам га неважећим. — Славка Влаинић, Нови 
Са.* 258 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 131 изгубио сам и огла-
шатм ra неважећим. — Перо Ражњатовић, поруч-
ник, Нови Сад. 259 1.1 

УВЕРЕН^ бр. Б5Ѕ1 ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ и-УВЕ-
РЕЊЕ бр. 184 ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III 
РЕДА, оглашавам неважећим. — Ђура Продановић, 
Охрид, 282 1-1 

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 11096 из-
губив сам и оглашавам је :нев;ажећом. — Бошко М. 
Иж-гћ, Сремска Митровица. K 281 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА бр, 2170 
изгубио сам и оглашавам4?.а неважећим. — Никола 
Божић, Београд, в. п. 8805-5. 283 1-Г 

И С П Р А В К А 
У оглвдг o изгубљеним обашезниедама Међуна-

родно^ стабллшашотог з>а)ј»ма Краљевине Југо сла-
вије Јечменице Катарине објављеном у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 35 од 29 априла 1948 године от-
штамшно је у задњем ставу Ог. бр. 82. & треба да 
стада Or. бр. 3% 

Од Првог среског суша за град Беолрајд, 14 март« 
1948 године. 
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Члан б5а 
Дисциплинска неуредност« су д а ш е лошреде 

службене и радне дужности, или угледа службе и 
службеника 

Члан 666 
Дисциплински преступи су теже повреде службе-

не и раже дужности, или угледа службе и службе-
ника, прописане заморном ши којим другим .правним 
прописом. 

Службеник одговара за дисциплински преступ 
Вез обзира да ли је учињен свесно или из нехата 

Члан 65в 
Као дисциплински преступи сматрају се нарочито: 
1) ^Дјрј^потреба службеног положаја или преко-^ 

рањење службеног овлашћења'; — — 
2) неаиарно или неуредно вршење службене и 

радне дужности које проузрокује одугсгалачење или 
вастој у рашу, као и овако друго »пропуштање у 

чслу)жби; 
3) предузимање и вршење радњи које очигледно 

иодривжју у окнима грађана ауторитет от донетој а петао 
народне власти; 

4) проузроковање Имовинске штете држ&вда не-
марним или "н"есав»ешиад "ббшЈЉ.ан,ем 
м о с т и ј ' - — 

б р з а к а радња односно пропуштање радње у из-
мери да се омете или онемогући правилно и брдо 
функционисање државне службе; 

6) повреда службене тајне; лекомисленост у чу-
вању ^поверљивих списа и података; 

7) теже повреде службене дисциплине у односу 
службеника трема старешини и обрнуто; # 

8) теже повреде прописа члана 8 овог задана; 
9) непредузимање или недовољно предузиман^ 

мера за осигурање безбедности повереник ствари и 
даца'; 

10) примање поклона или других погодности у 
вези са службом; 

^Д][Ј^исваЈање државне или поверене имовине 
при врш ењ^Г^л^ќта^^уж^ОСт^; 
- — К О Ш Е З ^ ^ вредности или 
стваримакоце су по службШој ^ јѓуз^ности поверене 
службенику, или" њихово давање другом лицу ради 
послуге; ^ ' 
^ -ТЗ) оштећење државне имовине зачсључив&њем 

неповољних уговора или послова; 
14) повреда закона при вршењу службене дуж-

ности у намери да( се извесном лицу користи или; да 
се оно оштети; 

15) неморално владање у служби и ван ње; 
16) не потчињава ње наређењима старешина, на-

ровито отказ »послушности; 
17) злонамерно крутих ов ање наредаба и посту-

п к а власти и старешина, у даљу рушена реда и 
дисциплине; 

18) паганство уопште, а нарочито за време слу-
ж б е н и непосредно 1вре,д почетак вршења службе; 

ОСТ учестали неоправдани изостанци или ^дола-
жење на време иа службу; 

20) расшно трошење службеног материјала; 
21) пр1одужено п он ав љ ј^е^ д м пда л ин е ких неу-

22) приман^ цоЈвој̂ а1Ј'а или одавање пословима! 
који б и Ч З Д ^ лост^анству слЈужбе-ничко!?. 
р ^ ^ Ј Ѕ Ш Љ ^ га. опет,а ли .уЈври^њуЈ његових стадашх 
с л у ж о е Ѕ Г д ^ в ^ ™ * 

23) * к®д службен ик самовласно напусти дужност 
"(посао), или мада се по истеку одмора, боловања, 
^отсуства, по »стеку рома за Јављање на дужност мод 
премештаја односно постављења па нову дужност 
Или упућивала »» рад не јави н.« дужност у раку «дд 
10 ддаа. 

Заодела из цретхкутот става, умолимо, истовре* 
; мено претстав^ју и^кривичн о дело дисциплински 

€ У Д ^^штжт Ј Ѕ Ш Е В Д М Ш Ш ^ ^ 
»ц»м тужиоцу ради покретања (Кривичног поступка. 

Члан бб 
Навие за дисциплина неуредност* су-
1) писмена опомена; 
2) писмени укор; 
3) писмени строги јавни укор; 
4) новчана каона з/а шами поједини случај у| 

давосу највише до 10% од чистих једномесечна 
Шрин.адлежности службеника, е тим да укупни 'збир 
°вкх казни у једаом месецу не може прећи износ 
од 30% од ових принадлежЈНосТи појединог службе-
ника. 

Код нарицања маши из тач. 4) овог члана до-
датак .на децу не подлежи никаквој обустави. 

Казне из тач. 3) и 4) овога »Тлана бележе се у 
службенички лист. 

Члан 67 
Каоне за дисциплине^ преступе су: 
1) забрана додељивању веће пламте односно ви-

шег звања за време од шест месеци до једне године; 
2) умањење принадлежности за време од три 

месеца до једне грдине, е тим да за сваки поједини 
месец не може оити веће од 20% од једномесечних 
чистих принадлежности; 

3) враћање на непосредно нижу плату односно 
Иа непосредно ниже звање за. време од шест месеци 
до три године; 

4) отпуштање из службе с,а забраном повратка 
у службу за време од једне до три године; 

б) отпуштања ш службе за свагда. 
Код .изрицања казни из тач. 2) овог члана дода-

так на децу ке подлеже никаквој обустави. 

Члан 67* 
При одмеравању дисциплинске казне узеће се у 

обзир тежина повреде и њене последице, величина 
штете, олакшавај уће и отежатјуће околности као 
и владање учиниоца 

Олакшаоајуће и отежава јуће околности узимаће 
се сходно прописима Основног закона о пр окршајима*. 

Члан 68 
Гоњење дисциплинске неуредности застарева за 

Шест месеци од извршења. 
Гоњење дисциплниских преступа застарева за- две 

године од дане извршеног дела, уколико дело не 
повлачи кривичну одговорност, у ком случају дис-
циплински преступ застарева »а исто време за моје 
застарева и кривично дело. 

У погледу прекида застарености из ст. 2 ваоке 
овошно навела Кривичног законима — Општи део. 

Члан Оба 
Правоснаокно изречене дисциплинска к а д е про-

тив појединих службеника могу се ублажити или; се 
поједини службеници могу делимично односно пот-
пуно ослободити од извршења изречене дисциплина 
оке мазнев У »случају (потпуног ослобођења од 
диоциплинске каеле службеник се сматра мао да Шије 
ќи био осуђиван 

Ублажавање односио ослобођење по претходном 
ставу врши Претседник Владе ФНРЈ по својој ини-
цијативи или на сагласан предлог секретара Владе 
ФНРЈ аа персоналну службу и надлежног члана« 
Владе односно претседник комитета, генералног 
секретара ши старешине установа Владе ФНРЈ. 

Члан 686 
Влада ФНРЈ може уредбом цроѕоѕеа^^Цвггѕ^о 

ослобођење за одређене врсте дјксцшхл ниских по-
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рредг односно потпуно осдобођејње од извршена 
{^•авоснаошо изречеш^ дисциплинска казни. 

Член Ш 
Казне за дисцишшнске неуредност изриче ста-

решина надлежан за постављење или старешина' кора. 
он овласти. 

Казне за дисциплиноке неуредност службеника 
Врховног суда ФНРЈ и Врховног суда социјалног 
осигурава ФНРЈ изриче претседник суда. 

Казне за дисциплина неуредности службеника 
Јавног тужмоштвр изриче јавни тужилац. 

Казне за диациплинске неуредност«! службеника! 
Савезног већа и Већа народа Народне скупштине 
ФНРЈ изриче претседник, и ш секретар Већа, & за 
службенике Президијум« Народне скупштине ФНРЈ 
његов секретар односно старешина кога »он шлае ти. 

Член 69а 
Против решења о казни за дасциплиаску веуред-

ност може се жалити службеник и синдикална орга-
низација!: 

1) Влади ФНРЈ, — ако је решење о казни донео 
члан Владе, претседник комитета дои комисије м 
генерални секретар Владе ФНРЈ или Секретар Владе 
ФНРЈ за 'персоналну службу; 

2) генералном секретару Владе ФНРЈ, — ако је 
решење о Ќазни донео старешина установе Владе 
ФНРЈ; 

3) непосредно вишем старешини, — то је ре-
шење о казни донео .нижи старешина; 

4) министру правосуђа ФНРЈ, — то је -решење 
о казни донео претседник Врховног суда ФНРЈ од-
носно Врховног суда социјалног осигурања ФНРЈ; 

5) секретару Президијума, — ако је решење до-
нео старешине ш његовом овлашћењу, .односно 
Претседшштву Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ, — ако је решење о казни донео секретар 
Президијум Народне скупштине ФНРЈ и Јавни ту-
жилац ФНРЈ; 

6) Адмшстратддасим одбору Већа Народне скуп-
штине .ФНРЈ, — ело је радоње о казни донео прет-
седник или секретар Већа Неродне скупштине ФНРЈ. 

Плац 696 
Жалба против решењу о каши абрг дисциплина 

оке и е ур ед нос ти подно ои се у року од Ѕ дада од 
дана уручења решења, е предаје ^е стз&ашини кофи 
је донео решење. 

Чл?<н 69в 
Службени не ложе бити Л е него што 

буде саслуша. 

Члан 
Извршење казне да .дисциплшске ,доследноста 

застарева за три /месеца од дЖа ирд&ошаШоСти 
решења ,о казни. 

Члан 70 
Казне за дисциплинске преступе изричу посебни 

дисциплински судош ио претходно спроведешм 
поступку. Дисциплински судови се обрадују као су-
дови првог и другог стеаена. 

При мин петар севиме и другим органима' и уста-
новама Владе ФНРЈ, као и при генералним и главним 
дир ек ци јам а <и дирекцијава (упрљао ама) обрадују се 
за њихове службенике дисциплински судови првог 
степена. 

За сродна дааистарст&а и друге доадна органе 
и установе Влад* ФНРЈ дозо џ м њихове подручне 

организационе јединице, може се ебразотни једак* 
заједнички дисциплински суд код једног од ових 
органа односно код једне од ових организационите 
јединица. 

Министарства и други органи и установе Владе 
ФНРЈ могу образовати посебне ЈИЛИ заједничке су-
дове првог стапена при својим подручним органи®^ 
ци оним јединицама«, 

Дисциплински судови при министар ств« м® и д р у 
пим органима и установама Владе ФНРЈ истовремено 
су и дисциплински судови другог степена по жал-
бама противу пресуда! н решења дисциплине ких су-
дова при генералним и главним дирекцији-а! и ди« 
рекцијамѕа (управама). Исто тако, они су друго сте-
пени дисциплински судови и по жалбама ор отаву 
пресуда и решења дисциплинсшх судова образова 
них .по ставу 4 овог члана. 

При Влади ФНРЈ образује се Виши дисциплински 
суд који одлучује по жалбама на пресуде и решења 
дисциплински^ судова црног степена при министар-
ствима и другим орга&шма и установама Владе ФНРЈ" 

Др ут ос тет ени дисциплински суд по жалбама про 
тиву пресуда и решеѕња аодјед-вдчколг дисциплинског 
суда објр^вовшог п-о ставу 3 овог члана .одређује се 
по претходним ставовима: 

Члан 70а 
За службенике Савезног већа и Већа народа и 

Президијум^ Народне скупштине ФНРЈ (образује се 
заједнички дисциплински суд првог стелина- при Пр-е-
зидијуму Народне скупштине ФНРЈ. 

По жалбама протежу пресуда и решења дисци-
плинског судч из првог став<а решиво, заједнички 
дисциплински суд другог степена .при Пре зиди ј уму 
Народне скупштине ФНРЈ. 

Члан 706 
За службенике Врховног суда ФНРЈ и Врховног 

суда социјалног осигурања ФНРЈ дисциплински суд 
при Мшшстшарву -правосуђа ФНРЈ је дисциплински 
суд првог степена по дисцшл^нскда кривицама ових 
службеника. 

Козле »а досцрдаинске не уредности и ./Преступе 
претседаваш и ѕчладовѕа! ж^сдагалшших судова изриче 
виши дисциплински суд, а за дисциплинска неур,ед-
кости и преступе едрете еди ика и чланова Вишег дис-
шПшвинског суда» пр« .Влади ФНРЈ — Претседник 
Владе ФНРЈ. 

Пресуда вишег ЈШСВДИШШНСКОГ суда односиш ре-
шење НТретседника Владе ФНРЈ кондоми ау. 

Члан 70в 
Сваки дисциплински суд састоји е? од »ар етеед-

инка т два алма! «1 датог броја заменик®. Претсед-
ника и једног члана као и њихове заменике именује 
надлежни члан Владе, претседник комитета односио 
комисије, генерални секретар Владе ФНРЈ и секретар 
Владе ФНР1 за персоналну службу, садржина г р -
мове Владе ФНРЈ. као и генерални -и главни дарА-
тор и директор (управник) за судове који су обра-
зовани по ставу 2 члана 70 овог Закона. 

Претседник а и једног члана за Виши дисциплин-
ски суд пр* Влади ФНРЈ именује Претседник Владе 
ФНРЈ. 

Именовање председника и једног члана као и 
њихових заменика да заједнички дисциплински суд до 
ставу 3 члана ТО овог закона врши се споразумно 
Између заинтересованих ор паш. 

Претседннка и једног члана као и њихове замени-
ке заједнички дисциплински* суд ено ставу 1 џ 2 ш. 
70а ЈВОГ закона именују шоравумно претседава^ о§з 
Већа и секретар Пр е зи ди ју ма Народне скуштине 
ФДОЈ. 
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ДРУГОГ ЧМАТ* И ЈШХОВОР ЗАМЕНИК* »А Ш Е дас* 
де$пшбЈФ судове делегира с ш д а к в ш организација* 

ЧашгТОг 
ФђЈмВДђј&г афетседеика и чишова дисвдШ11»око(г 

ЗДв&адвР де ндехздш заменка тфаје годове дана. 
де членови; тттттшог оут су # 

С Т Ј $ № № № ? № № № № № № И СУДЕ« ЛО ЗВКОНУЧ 
Л Ј ^ е д а ш џ читави* дшџттт^г еуда ка# 

ЈЃ Њ Ш Ш ш т и * Ф У <УЃуШЊу № Ш>*аЖ# 
аак^пвг јцдоппиМ'. з» едија редовник 
с^дош: 

Ста&ешша- именује чланове дикзцигглШеѕко^ 
суда одређује код сваког првоетененог дисциплина 
скот суда једног ита више дисциплински* тужилаца. 
У саздају кау& је код досцдашноиог суда одређене-
вшие м ^ е т т ш ш ш тужилаца, старешине организам 
фоне једвите у којој постоји* дисциплински суде 
одређује аа сваки поједини случај који ће од дис-
штит неких тужшаф заступати оптужницу. Наведе-
не старешине могу ово овлашћење пренети »на своје 
помоћнике, допрете ед нике. секретаре или »а друге 
непосредно подређене старешине; 

Диадхшшшекоѓ -ѓужшца код заједМчког досадо 
плешемо,г суда! офазв^Шог пст ставу 3 чланка ТО ц по4 

члану 70а овог закона одређују споразумао заинте-
ресован?!* арадж 

' Функција диоцишншског тужиоца траје годину 
дена. 

Члан 71 а 
С Е Ш Н оживљен« службеник може узети брани-

оца. 

Члан 716 
У случају премештаја или постављења на другу 

дужи« ет, за службену а који је учинио какав дисци-
преступ оставе надлежан дисциплински суд 

организационе јединице чије* је он био службеник 
до* премештаја односио {остављена, 

Кад су са»зврди*оци дасциплниског преступа 
службеници разним организациони* јединка, за све 
окружене службенике биће* надлежан онај дисци-
плински суд који је по рангу највиши, а ако су у 
питању судов«* истог ранпа онда онај дисциплински 
суд који први започне поступак или који буде де* 
легалан. 

Ако службеник једне организационе јединице 
учини какав дисциплински1 преступ у другој органа-
аадаоној јединици, биће надлежан дисциплински суд 
оне организационе јединице чији је он службеник 

Ако је службеник једне организационе јединице 
додељен? на рад у другу организациону јединицу, па 
учини какав дасшшлинсш' преступ у тој јединици, 
биСће надлежан, дисциплински суд код те друге орга-
низационе- јединице 

У- случају укидања надлештва, установе ил« пре-
дузећу за службеника кој« је учинио какав дисци-
плински преступ биће надлежан дисциплински суд 
оне организациине јединице која је преузела таквог 
службеника. 

Против' елфн&шзда »ма се вадите дисциплина 
сав* поеѓу&Ѕаа* ЈМГааш присташа? службе за преступ 
која* |е учимо* Јб.«? јет бт у7 служби*- е тим што ћ« 
се и^штвпш П У х в а т и у службенички лид* 
осуђеног службеника. 

Члт 71* 
Љ ш ^ЦјИ11ЛШ'сг» суд прг*Г Фѓ#Ј; односно 

другостепеш д М ш ш т м т судови решавају сукобе 
ш&л&шости ттђу подређених првостепени* дис-
циплински* дудова. 

Виши дисциплински с у д -при Влада ФНРЈ решава 
сукобе надленшосш између дшЗДг^шскоГ зуда при) 
(Гавезној организации ној ј едини® и д ш д а т м ј о к о г 
с$д* џ&к о р г а н и ^ и о н о ј ј едк*мш народа^ републи-
ке к т и између дисци1Глинсшх судова ф * органи-
зшјјнјошлг једиведаад. Н^ОДЈШЃ 

Члан 71г 
Виши дисциплински с у д при Влади ФНРЈ, однос-

ио друго степени дНсц^плниски судова могу изузетно 
Ш р ш ѕ ш од- с в ^ о г подређеног првоствшног дис-
^ ш ш а & е с г с у д е ддоцошадеке предмете и сашу их 
р ш р о ш т - а могу в а \ т т разлога »поједине дис-
Опишеш« предмете уступити у надлежност било 

ЈДОВДПЛИНС&О*"!1 суда кеј« су Ши1 др угосте-
неш- $*ецишш«ски суд« 

Винта дисциплински* суд при Ветади ФНРЈ 
односно другскЈтепеш диеднт^ииши суд преузме 
надлежност за решавање ДИОЦИШЕИНОКИХ предмета, 
онда у том случају он«, решавају у првом и послед-
њем степену. 

Члан 71'д-
Иќзред Јавног тужиоца, захтев за заштиту зако-

*Ж$стѕг и ш нра&о д# гадите и #секретар Владе 
В&ВДе ФНРЈ за пфсствзШу службу. 

& захтеву за заштиту зшонитости противу ових 
правооѕшошх одлука дисцш1лги,неких судова решава: 

1) другостенени дасциплински суд, — ако је зах-
тев ез заштиту законитости поднет против правосна-
жниз* одлука дисциплинских судова првог степена; 

2) Виш« дисциплински суд при Влади ФНРЈ, — 
а»0 је захтев за заштиту зажшитости поднет против 
пр&воснажшх одлука дру го стеченог дисцншлинског 
суда? кво и тр 01 ив гфавоснажних одлука дисциплин-
,ског суда при Президијуму Народне скупштине 
ФНРЈ и при Јавном тужиоштву ФНРЈ; 

3) Влада ФНРЈ, против правоон»ажш!И1х одлука 
Вишег дис цип линск о г суда. при Влади ФНРЈ. 

Захтев за заштиту законитости може се подићи 
у року од шест месеци од дана правоснажности од-
луке. 

Члан 72 
Дисциплински посгугаа« започиње дисциплински 

тужил1а;ц на основу писменог и образ лож ©нот пред-
лога надлежног старешине, јавног тужиоца или ор-
гана отмите државне контроле. 

Решавајући о овом захтеву, дисциплински суд 
одлучује или да сг против службеника отвори дисци-
плинско нел еђ е ње, или да се противу њега подигне 
дисциплинска оптужница, или да нема места дисци-
'пшгнеком поотуожу 

Члан 73 
,, Кад дисциплински суд реши да се против 

службеника отвори дисциплинска и слеђење одредиће 
иследника који ће ислеђивања сходно прописима кри-
вичног поступка. Против решења о отварању дисци-
пл1инског "ислеђења! нема места жалби 

Ако дисциплШски суд нађе да радња окривљног 
Иретста»!ља и кривично дело; доставиће пријаву на-
длежном^ јашом- тужиоцу, ^ теиме известити нено-
ередаог старешину службшика, е а ће затим одлу-
чити да ли ће се против службеника наставити ди-
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^шпански (поступак упоредо оај к р т м т х т ш и ће 
га одложити до коначне одлуке редовног суда. 

Кад дисциплински иследник заврше »слеђење 
доставиће сва акта диодиплшском руду« моји ће до-
нети решење да се против службеника може подићи 
оптужница или да нема места даљем дисдашгинском 
поступку. 

Кад дисциплински суд реши да се против слу-
жбеника подигне оптужница, доставиће сва анета да* 
сцјИзплидском тужиоцу ради подизања оптужнице. На 
решење којим се одређује претрес нама* места жалби. 

Кад дисцшг лидски суд реши да » а ш места дас-
ци1П|Линском поступку, доставиће решење о томе не-
посредном старешини1 и надлежном дисциплинско*! 
тужиоцу. 

Члан 74 
Претрес код дисциплина*ог суда) првог степена 

је усмен) еи јаван, осим случаја ако интереси служба 
или државну интереси, или који други оправдали 
разлози захтевају да се претрес огласи тајним. 

Да ли- ће код другостепеног диедиплиншом суд!® 
односно Вишег ди е цип лидског суда претрес бити 
усмен и јаван шии; не, о томе одлучује сам суд према 
природи »стасот појединог случаја.. 

Члан 76 
Пресудом дисциплинско^ суда - оптужиш) се или 

оглашава кривим и кажњава еа дисциплински пре-
ступ, или ослобађа« од одговорности као невин1. 

Ако дисциплински суд нађе да дело службеника 
представља неуредност казниће га за Шо дело. 

Пресудом службеник ће се осудиш и иа) плаћање 
трендова досцишкнсмог поступка!. Ако је ослобођен) 
од одговорности, трошкове сноси држава* 

ЧЈЧЈЈН 76 

Против пресуда « решења ДОоцдолдаоког суда 
првог степена уколико овим законом даје друкчије 
одређено, службеник и дисциплински тужилац могу 
из јашити жалбу »надлежном дИсцдалш<с«<01М Суду д р у 
гог степена у року од 15 дана од даш пријема пре-
суде односно решења. ^ 

Жадгбе из предњег отава могу поднету и синди-
калне организације. 

Чла»н 77 
Дисциплински тужилац ет Осуђен® службеник могу 

против православие пресуде тражити обнову дисди-
плниског поступка под условима! из кривичног суд-
ског поступка. 

Ову обнову могу тражим и синдикалне органи-
зације к»ао и старешина надлежан за постављење слу-
жбеника. 

Правоснажне пресуде достављају се надлежном 
старешини кажњеног службеника ради навршења и 
уписа У службенички лист. 

Извршење дисциплинска мазни застарева за Д®6 

године од дана правоснажности пресуде. 
У .шогледу прекида застарености Извршења дис-

ц т л ш т т каони ва(же сходно начела) Кривичног 
законима — Општи део, 

Чла|и 78 % 

У погледу дисциплинске одгов-орностео судија кат 
родних судова важе посебни прописи. 

Члан 78а 
- Влада ФНРЈ може уредбом прописиван посебне 

одредбе о дисциплинској одговорности' службеника 
појединих струка, звања или гр аш државне управа. 

Члан 79 
За јавне тужиоце аутономних покрајина^ ауто« 

момшгх области, области, округа«, градова и) срезова 
(»градских реона'), за службенике код ових тужиоштав® 
мајо и за службенике код јавног тужиоштѕа еар од-
не републике, — постоји дисциплински суд првог 
степена код јавног тужиоцима народне републике. 

Дисциплинска, суд код Јавног тужиоштва ФНРЈ 
је другостепетш дисциплински суд по жалбама про-
тив пресуда и решења дисцшлшвдих судова код 
јавних тужиоштав!® народних републику, &• у првом 
и последњем степену суда по ддосциплииским кривог 
цама јавних тужилаца народних република и њихо-
ви« замениш, као и по кривицама службеника код 
Јавног тужиошива ФНРЈ. 

Дисциплински суд код Јавног туж&гоштва ФНРЈ 
може одлучити да поједине предмете расправи у пр-
вом и последњем степену ЈК> дасцишинсккам криви-
цама! јавних тужилаца и других службеника из пр-
вог спава овог члана. 

Претседник® и једног* члана као и њихове заме-
нике код јавног тужиоцима народне републике име-
нује јаши тужилац народне републике, /а. код Јавног 
тужиоцима ФНРЈ, Јавни тужилац ФНРЈ. 

Члан 80 
У погледу дисцип лидског поступка, уколико одом 

законом није друкчије предвиђено, приме њииа&е се 
сходно начела кривичног судског поступка 

Сви предмети у дасци,илирском поступку сматра-
ју се хитним. 

У диоцишинском поступку не плаћају се шик аква 
таксе. 

5а) Материјална одговорност службеника 

Члан 81 
Службеник који^при вршењу своје службене ду-

жности учини држави матери јалну Штету одговара 
за ову штету лично по начелима грађанског права. 

Члан. 81а 
Ако је службеник у вези са дисциплински^ пре-

ступом учинио држави материјал еу штету, дисци-
плински! суд може пресудом осудити службеника и 
ва плаћање накнаде штете. 

Противу пресуде дисциплина!/ог суда о шишали 
штете службеник се може жалити дру гост еленом 
доседигвлинском суду, а против пресуде овог суда 
може подићи) тужбу надлежном окружном суду као 
радном суду. 

Ако се в и с т а штете не може одмах утврдити, 
или ако би се рашрављањем о штети ометао брзи ток 
дис цип »неког поступка., диспи&шински ће суд окон-
чани поступак по ДИСЦЈШЛниској кривици и доставити 
предмет надлежном старешини на дал^ поступак 
рада накнаде штете. 

Члан. 82 
Решење о накнади штете^ доноси старешина на-

длежан за постављење, који може пренети право 
доношења ових решења и н>а подређене старешине 
за штете које не прелазе износ од 5.000 динара. 

Против решења« о накнади! штете службеник се • 
може жалити непосредно вишем старешини у року 
од 16 дава, против чијег решења; има места тужби 
у року од 30 дана надлежном окружном суду као 
радном суду. 

Из оправданих разлога службеник се може осло-
бодити од плаћања штете у целом шносу шии јед-
ним делом. Решење о томе доноси надлежан члан 
Владе, претседник комитета односно комисије Владе, 
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Генерални секретар Владе ФНРЈ, секретар Владе 
ФНРЈ за персоналну службу као и старешина уста-
нове Владе ФНРЈ, КОЈИ мигу овластити своЈе помоћ-
нике, потпретседнике, секретаре и старешине подре-
ђених органшационих јединица да доносе ова реше-
ња за штете КОЈ? не пр ел пае износ од 1.000 дамара. 

Решење о накнади штете као и о ослобођењу 
од плаћања штете за службенике ве1*а Народне скуп-
штине ФНРЈ односно њеног Презида ју ма доносе 
орете едни ци већа или секретари односно секретар 
Президијум^ Наредне скупштопне ФНРЈ односио ста-
решина кога он овласти; Проти© решења о накнади, 
штете службеник има право жалбе по ст. 2 овог 
члана Административном одбору већа односно Прет-
седаиштву Президиум- Наредне скуштине ФНРЈ, 

Решење о накнада штете к т , и о ослобођењу од 
плакања штете за службенике јавног тужилаштва на-
родне републике и подређених туживштава доноси 
јавни тужилац народне републике, а за службенике 
Јавног тужиоштва ФНРЈ — Јавни тужилац ФНРЈ. 
Против решења јавног тужиоца народне републике 
службеник име право жалбе Јавном тужиоцу ФНРЈ, 
а против* решења Јавног тужиоца ФНРЈ као прво* 
степенот Иретседоипггву ГЈрезадијума Народ«« осу«* 
штипе ФНРЈ 

Чдш 83 
Влада. ФНРЈ може уредбом прописати посебне 

наредбе о материјално; одговорности према држави 
службеника појединих струка, звагаа или грана др-
жавне управе. 

6) Удаљење службеника од дужности 

Члан 84 
Службеник се мора удаљите (суспендова?«) од 

дужности ако је стављен у притвор или истражни 
затвор или Је стављен под оптужбу због тежег кри* 
личног дела. 

Решење- о удаљењу од дужности доноси старе-
федил или- виши старешина. Против овог решења 
службеник нема право жалбе. 

Пре коначне одлуке суда односно државног ор-
гана надлежни старешина не сме скинути суспензију, 
а после доношења ове одлуке може је продужити 
ако 6*1 постојали разлози за даљу суспензију по 
члану & оног закона. 

Члан 86 
Службеник* се може удаљите од дужности ако 

је против њега поведе« кривични или дисциплински 
поступак, или м> је службени преступ такав да би 
Шао штетно по интересе службе да и даље остане 
ва дужности. 

Решење о удаљењу од дужности доноси старе-
шина или надлежни контролни орган, које су дужи« 
да ово решење одмах доставе вишем старешини. Овај' 
старешина, може оснажити или поништити удаљење 
од. дужности, Против решења овог старешине дисци-
плински тужилац, контролни орган га- службеник могу 
изјавиш жалбу у року од осам дана надлежном пр-
постепеном дксшшаинском суду. Решење дисциплина 
ског суда по свој жалби је коначно. 

Члан 86 
За време удаљења од; дужности ио члану 84 и 

85 овог закона службенику се почев од првог наред-
ног месеца по доношењу решења о удаљењу испла-
ћује једна трећина чистих принадлежности. Ако су-
спендова«« службеник има породицу на издржавању, 
исплаћује му се половина чистих при надлежности са 
додатком на деду 

О скидању суспензије по члану 84 « 85 овог за-
кона мора се донети решење. ? исплата целих^при-
шдлежност* тече од дана ступања на дужност по 
доношењу овог решења 

Службенику се враћају обустављене припаде-
жности после укидања суспензије: у случају ако је 
здрав оснаакном одлуком суда ослобођен- односи® ако 
је решењем надлежног државног органа пуштен из 
притвора или истражи«,г затгора или је кривични 
односно дисциплински поступа« против њега обу-
стављен, кас и у случају ако Јв дисциплински суд 
решавајући по жалби у смислу чл. 85 ст 2 .донео 
решење КОЈ»ИМ се поништава решење о удаљењу. 

За време издржавања каоне лишења слободе, 
службенику не припадају прина дужности. 

Уколико посебним прописима није друкчије од-
речеш, за. удаљење судија од дужно стег ваше- од* 
редбе овог закона. 

7) Престанак службенич&ог односа 
Члан 87 

Престанак службе услед отказа наступа када Др-
жава ил«, службеник откажу службу, 

Отказ од стране државе врши старешина, надле-
жан за поставл>ење по сопственој иницијативу -или 
и* предлог непосредног старешине 

Отказ се може вршини самл првог у месецу. 
Кад. службеник откаже службенички однос може 

га надлежни старешина, по његовој молби, разре-
шити! дужности и пре истека отказот рока, ако то 
интерес службе дозвољава. У том случају припадне-
жности теку службенику до краја, месеца у коме је 
разрешен. 

Нето танко, кад држава откаже службенички од-
нос, може надлежни старешина, ако је то у интересу 
службе, раврешити службеника од дужности и пре 
истека отказног рока* е 1им ла му до краја, рока 
припадају пр«надлежности_ 

Службеник не може отказати службу ако је 
под дисциллшском истрагом или ако је у, матер и-
јјшадј. обавези према држави. 

За време отсуство&?к,а због болести односно 
р*дп* лечења и опоравка (члан 60 овог закона) слу-
жбениот се не може отказати служба. 

Члан 88 
По оил« закона служба престаје:' 
1) кад службеник изгуби државјанство или би-

рачко право; 
2) (брисана чл. 67 Закона о изменама и допунама* 

Закона о државним службенвдима);1 

3) кад је дао лажне чодатке приликом ступања 
у државну службу; 

4) кад је судском пресудом осуђен на кавну ли-
шења слободе дужу од шест месеци; 

5) кад службени* после 12 месеци непрекидног 
боловања од, стране лекаром комисије буде оглашен 
»©способним за вршење службе најмање још. за да-
љих 12 месеци, уколико не би по одобрењу Мини-
стра рада ФНРЈ био овај рок продужен још за из-
весно време; 

6) кад. јб. пос ао телесно и душевно неспособан 
за вршење службе; 

7) кад наврши границу старости одређену про-
писима његове струке; 

8) кад буде позван на отслужење обавезног вој-
ног рока у кадру. 

У случајевима престанка службе оо тач. 1), 3), 
4) и 8) службеник нема право на отпремнину, а у 
осталим случајевима престанка службеник им® право 
на отпремнину, уколико не испуњава услове за пен-
зију, За висину отпремнине и одређивање вршена 
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које се урачунава за отпремнину важе сходно про-
пио,! става 1 и 2 члана 44 и чл. 44 а овог закона. 

Члан 89 
По пресуди редовног суда служба престаје кад 

службеник буде осуђен иа казну која повлачи губи-
так државне службе, или је сам губитак државне 
службе казна. 

По пресуди дисциплинско^ суда служба престаје 
кад службена б!уде осуђен на каину губитка слу-
жбе предвиђену у тач. 4) ки! 5) чл. 67 овог законик 

Члан 90 
У случају престанка! службе услед губитка бирач-

ког права, службеник се може вратити у службу ако 
му бирачко право буде повраћено. 

У случају престанка службе по тачци 8) чл. 88 
овог закона службеник се по отслужен^ обавезног 
војног рока1 може вратити у ранију службу. 

Члан 91 
За сваки престанак службе ма по коме основу 

наступио мора надлежни старешина донета решење 
у коме се поред осталог има утврдити дан престанка 
службе. Решење се морг донети у току месеца у 
коме је наступио основ односно разлог за престанак 
службе, а најдаље у року од месец дана од дана 
наступања овог основа односно разлога* 

У случају отказа, престанак службе наступа са 
истеком последњег дана отказног рока, уколико је 
службеник иа дужности до краја овог рома1. 

Престанак службе но> чл. 88 наступа: у случају 
тач. 1) даном губитка државјанства односно бирач-
ког права'; у случају тач. 3) даном доношења решења 
о »престанку службе; у случају тач. 4) даном право-
снажности судске пресуде, а У осталим случ1ајевима1 
из чл. 88 даном доношења решења о »престанку слу-
жбе 

Престанак по пресуди редовног или дасциплинг 
ск>ог суда наступа даном правоснажности пресуде. 
Против решења надлежног стаершине којим се утвр-
ђује овај престанак службеник нема право жалбе. 

По престанку службе, службеник не може сам 
напустити дужност него мора бити надежно раз-
решен. У случају престанка службе по пресуди ре-
довног или дис ци плинског суда службеник се мора 
разрешити одмах чим стигне обавештење о право-
снажности пресуде. Ако службеник није на дужности 
»па нема могућности да се редовним путем разреши, 
дан када његовом непосредном старешини стигне 
обавештење о .престанку службе узима се као даи 
разрешења. У случајевима престанка из тач. 1 члана! 
88 овог закона као дан разрешења сматра се дан 
губитка држављане тад или бирачког права. Ако се У 
року назначеном у стазу 1 овог члана не донесе ре-
шење о престанку службе, као дан разрешења сма-
тра се'последњи дан тога рока. Из оправданих раз-
лога нарочито код службеник« који предају благајну 
и инвентар или помажу рачуне, старешина који је 
донео решење о престанку службе, може рок разре-
шења продужити још за месец дана. 

Право на пр иеа дл е ЖЈНОСТ И има службеник, изузев 
случаја из става 5 чл. 87 овог закона, до- краја1 ме-
сеца у коме је разрешен или у каме се сматра да је 
разрешен, односно у ком је умро. 

Чјг&Н 92 
Службеника, коме се укине звање које има И/ЕИ 

организациона јединица у којој служи, може старе-
шина више организационе јединице односно старе-
шина надлежан за постављење рас пор едити у друго 
одговарајуће звање, односно поставити у другу ор-

гани акциону јединицу према његовој стручној спреми 
и способности, или му може отказати службу према 
•прописима овог закона 

ТРЕЋИ ДЕО 

Прелазна и завршна наређења 
Чла« 93 

На основу и у оквиру одредаба оџ>г закона до-
неће се посебни закони народних република о др-
жавним службенициве. 

Прекидај уми народних скупштина република 
могу одлучити да се прописи о савезним службени-
ци ма сходно -примењују и иа државне службенике 
у народним републикава, док не буду донети закони 
о државним службеншдама народних република. 

Члан 94 
Влада ФНРЈ донеће посебне уредбе за сваку 

струку односно више сродних струка исте гране са-
везне државне управе у оквиру прописа овог за-
кона у року од шест месеци по ступању на снагу 
овог закона. 

(Стгв 2 брисан чланом 69 Закона о изменама и 
допунама Закона о државним службеницима). 

Влада ФНРЈ посебном уредбом донеће прописе 
о положају пр ете единка и чланова комитета односно 
комисија Владе ФНРЈ. 

(Ставови 4 и 5 брисани чланом 69 Закона о 
изменама и допунама Закона о државним службе-
ницима). 

Члан 95 
Државним службеницима рачунаће се у време 

за стицање права еа пензију по прописима соци-
јалног осигурања све време које им се признаје као 
државна служба. 

Као време државне службе рачуна се државним 
службеницим(а и време које су провели у партизан-
ским одредима, иародноослободил-ачкој војсци, Ју-
гословенској армији, легалном раду у нар одложело-
борилачким одборима, илегалном раду за народао-
ослободилачки покрет, затвору, логору, интернацији, 
принудном раду као и време проведено у заробље-
ништву, уколико се својим владањем нису огрешили 
о народноосљободилачку борбу. 

Ближе одредбе ва примену прописа првог и дру-
гог става;, као и о томе које ће се време и које врсте 
занимању и рада рачунати за пензију донеће са-
везни Министар финансија у сагласности са Мини-
стром рада и Комитетом з-< законодавство и израд-
им народне власти Владе ФНРЈ. 

Овлашћује се Влада ФНРЈ да на предлог саг 
везног Министра финансија и Министра рада до-
несе прописе У погледу начина покрића код органа 
за социјално осигурам*© за признате године државне 
службе. 

Висина пензије која буде одређена по прописима 
социјалног осигурана за државне службенике иа 
може бити ншк* од досадашњих пензија државних 
службеника. Док државни службеници не буду пре-
ведени на буџет социјалног осигурања држава ће И 
дале плаћати пензије државним службеници ма кој« 
буду у току службе пе изи оние ани. 

Члан 96 
На основу уредаба о струкама и принадлежио-' 

стим-а извршиће се превођење ових затечених држав-
них службеника на нова звања и принадлежности. 

Службеници ма, којима је 'служба отказана или 
који су отказали службу пре 1 јануара, 1948 године," 
отказни рок траје месец дана без права еа отпрем-
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нину. У погледу одређивања њихове пензије приме-
њива^ се постојећи прописи о пензијама1. 

Члан 97 
(Брисан чланом 71 Закона о изменама и допу-

нама Закона о државним службени цима). 

Члан 98 
(Брисан чланом 72 Закона- о изменама и допу-

нама Закона о државним службеницине). 

Члан 9ва 
Док се ие донесу посебни прописи о дисцитхлин-

екој и матер иј ал »ој одговорности! раденика з а о -
блени« у државним надлештвима и установама при-
мењив аћ е се сходно прописи овог закона о дисци-
плинска и материјално]- одговорности. 

Члан 99 

Одредбе чл. 60 тач. 6) и 7) овог закона важе само 
ако су у питању пресуде донесене од стране народ-
них судова! и других народник власти после 6 еш-, 
рила 1941 године. У погледу осталих пресуда испи-
таће се сваки поједини случај посебно приликом 
ступања у службу и донети решење о могућности 
поновног пријема по претходном саслушању над-
лежног јавног тужиоца. 

Члан 100 
До доношења нових прописа о пензионог јода 

гурању наплативаће се улог за чиновнички пензиони 
фонд по досадашњим прописима.' 

Члан 101 
(Брисан чланом 74 Закона о изменама и долу«! 

нама Закона о државним службеничка). 

Члан 102 

Овлашћује се Влада ФНРЈ да ка предлог Коми-
тета! за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ донесе потребне уредбе за спровођење 
у живот овог закона у погледу савезних службе-
ника. 

Чла,н 103 
Ов»ај закон ступа на снагу осмог дака по објав-

љивању у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославија. 

У. бр. 757 
7 маја 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине * 
Федералне Народне Републике Југославија 

Секретар, Преседник, 
Миле Перуничић', с. р. др Иван Риѓбар, е. р 

335. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за донфпење уредаба по питањима ив народне при? 
вреде, на предлог Министра рада ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 
е 

О ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА У ШУМСКОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ 

I. — ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Радници у шумској производњи примају плату 

према раду и послу који обављају. 

Члан 2 
Плата за поједине послове одређује се или по 

радном учинку или по времену. 

Члан 3 
Свуда где се у шумској производњи рад може 

мерити по учинку, плата ће се одређивати по радном 
учинку, а послови обављати по нормама (норма рад-
ног учинка) којима се одређује колики треба да буде 
радни учинак у одређеном времену. 

Норме у шумској производњи, као и ближе про-
писе за њихову примену, прописује Министар шумар-
ства ФНРЈ у сагласности са Министром рада ФНРЈ 
и Претседником Привредног савета Владе ФНРЈ. Про-
писане норме може Министар шумарства ФНРЈ, на 
предлог министра шумарства! народне републике, ме-
кани у појединим народним републикава односно 
уводити нарочите временске додатке, а у сагласности 
са Министром рада ФНРЈ и Претседником Привред-
ног савета Владе ФНРЈ. 

Плата по радном учинку обрачунава се по једи-
ници мере радног учинка. 

Члан 4 
Плата по времену обрачунава ое по радном часу. 

Члан 5 
Послови у шумској производњи распоређују се 

у ошм група, према стручној спреми односно способ-
ност радника, потребној за њихово обављање, као 
и према тежини, условима и одговорности посла. 

Рашоред послова у групе извршиће Министар 
гцумарства ФНРЈ у сагласности са Министром рада 

Члан 6 
Распоређивање радника на одговарајуће послове 

врши директор предузећа односно лице које он за 
то овласти. 

При расл сређивању радника на послове водиће 
се рачуна о стручним односно стеченим квалифика-
цијама радника. Против распореда радник има право 
жалбе вишем руководаоцу односно директору. 

Начин стицања квалификација прописује Мини-
стар шумарства ФНРЈ у сагласности са Министром 
рада ФНРЈ. 

Члан 7 
Послови у шумској производњи обављају се, по 

правилу, по бригадном систему. 
Ближе прописе о организацији бригада и дужно-

стима бригадира доноси Министар шумарства ФНРЈ 
у'сагласности са Министром рада ФНРЈ. 
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II. — ПЛАТА, ДОДАЦИ И ПРЕМИЈЕ 

1. — Плзтф 

Виста плате за групе послова 
Члан 8 

Плата по јединици мере радног учинка, еа поје* 
дане групе послова, одређује се по следећим обра* 
чуцским спевовима: 

ирупа: {динар; 
I « ' И Н -

. I I из.— 
III 15.— 
IV , 116.50 
V ' .18.50 

VI 20.50 
VII 22.— 

VIII 24.50 
г Плата по .јединици мере радног учинка лобија 

)ре на натан, када се обрачунски став груне дотичног 
»Посла помножи са осам и добивени износ подели са 
одговарајућом нормом радног учинка. 

Плана! по времену т поједине групе послова 
идаоде: 

По радном часу 
група; динара: 

I 10-— 
II и д е 

III 
IV Ш О 
V ДОР 

VI №50 
VII \ 7 . т 

VIII 19.— 

Прогресивно повећале плате 
Члан 9 

Обрачунски период одговара календар емом ме-
сецу. 

Раднику на сечи и изради, који у обраиунском 
периоду пребеда нераду, в то: у доемевдг од 1 децем-
бра до 31 јануара — норму од 120 радних часова, а 
у времену од 1 фебруара до 30 новембра норму од 
1160 радних часова, плата по јединици мере редној 
удаша протресено се повећаш: 

а) код пребачај од 10% до 
б) код пребачај од 41% до 
в) пребачај од 71% издише за 

Све јединице изнад 1€г%' пребачај а норме из ст. 2 
плаћаху се са оним процентом повећања који одго-
вара достигнуто^ пребачају норме дотичног радника 
у обрачунско^ периоду. 

У I разред рашрређују се учените да навршених; 
в месеци учења,, у II разред после навршених 6 до,; 
извршених 12 месеци учења, у III разред после нан: 
вршених 12 до навршених 18 месеци учења, у IV 
разред после навршених 18 до навршених 24 месеца 
учен* а, у V разред, шел е нжршвдих 24 до шврвдених 
30 месеци учења и у VI разред перле навршених 30 
месеци учења. 

Плате по појединим разредима износе: 
I разред динара 4.— по часу 
II разред динара 5.— по часу, 

III разред 1 динара 6.— по часу* 
IV разред динара 7.— по чвеу, 
V разред динара 8.— по часу 

VI разред динара 9.— по часу 
У случају прекида рада из чл. 12 ученику при-

пада несмањена плата његовог разреда. 
Ученици не могу радити по нормама таити бити 

плаћени ио радиом учинку. 

Плата за време прекида рада 
-Члан 12 

За вре,ме прекида рада до кога је дошло без кри-
вице радника, радницима, који су ступили на посао 
иа основу ношеног уговора и нададе се на раду код 
дотичног предузећа непрекидно, најмање месец дана, 
припада одговарајуће плате по времену, и то 
дооделе за 8 часова дневно, односно 48 часова укупно 
у једним месецу, уколико се не могу запослити на 
другим гошу и уходано су редовно долазили на по-
сао у сие дате када Ре могло радити. 

За време прекида рада радник је дужа« да ради 
по распореду руководиоца радилишта на другом по-
делу. Уколико у овоме случају раднику буде доде-
љен посао ниже групе, плата му се обрачунава у, 
•несмањеном износу према оној групи у коју је 

чосао на коме је дотада радио. 
О јарФшду рад због атмосферски« прилика одлул 

нује руководилац манипулации. 

Плата у случају премештаја 
Члан 13 

У случају премештаја раднику и ученику у шум-
ској производњи припада право на плату по времену! 
за радно време изгубљено на путу, и то највише за 
8 часова дневно, као и право на путне трошкове, по 
постојећим прописима, за време путовања до новог 
места рада. 

Радницима, која су ступили на посао на основу 
писменог уговора, и ученицима припада право на пре-
возни трошак од места одакле су позвани на рад до 
места рада, а уколико испуне обавезе из уговора — 
и право на превозни трошак повратка. 

Плата бригадира 
Члан 10 

Бригадтг, т у а бригада у обрадиш©« периоду; 
пребаци норму ндаедаду у ст. 2 нр. 0 за најмање 10%г 
плата се повећава за 6% до 10%. 

Ближе прописе о вдођдоедг б р о д а р а У смислу 
претходног става доноси Министар шумарства ФНРЈ 
у сагласности са Министром рада ФНРЈ. 

Плата ученика у шумској производњи 

Ч»т 11 
Ученици у вдвдркзд Ф Ш Р Р К 

шест разреда.. 

2. — Додаци 
Посебни дневни додатак 

Члан 14 
Радницима специ јалних струка, ади су неопходно 

потребни за несметано одвијање послова на радили-
шту и отклањање застоја у реду, може се одредити 
дневен додатак у износу од 25.— до 45.— динара; 
У случају прекида рада до кога је дошло под усло-
вима из чл. 12, а радник није радио на другом послу, 
у смислу ст. 2 истог члана, овај му додатак припада 
за највише шест дана у једном месецу. 

Којда ће радници, на мојим родил »штима и у којо} 
висини добијати додатак из овога члана,, прописује 
Дђшистар рада ФНВД на предлог Множете* шумар* 
с т а ФНРЈ. 
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Додатак за. предвремени рад 

Члан 15. 
Радницима плаћеним по времену,' за оваки час 

рада преко 8 часова у једном радном дану, припада 
додатак од 50% њихове плате. 

Додатак за ноћни рад 
Члан 16 

Радницима на утовару и истовару, за сваки час 
ноћног рада), припада додатак од 12.50% плате пђ 
времену. 

Ноћним радом сматра се рад који се обавља У 
времену од 22 до 6 часова. 

Додатак за рад на дан недељног одмора 
Члан 17 

Радницима у шумској производњи, који цо тра-
жењу предузећа раде на даи недељног одмора, при-
пада додатак од 60% мате по времену. Овај додатак 
радницима плаћеним по радном учинку припада нај-
више за 8 часова у једном дану. 

Уколико радник плаћен по времену на дан недељ-
ног одмора ради преко 8 часова, припада му, поред 
додатка из овога члана, и додатак из чл. 15 ове 
уредбе. 

Додатак на децу 
Члан 18 

Раднику припада додатак од динара 175.— ме-
сечно односно динара 7.— дневно за свако дете, по 
постојећим прописима. 

. 3. — Премије 
Члан 19 

Ратницима у шумској производњи могу се дати 
посебне премије: 

а) за економичније ^коришћење сировина (др* 
вета) уз прописани квалитет; 

^б) за бољи квалитет рада; 
в)'за нарочито залагање и успех у рада; 
г) за нарочити успех постигнут у стручном узда*: 

бању нових радника. 
Ближе прописе о додељивању премија доноси 

Министар шумарства ФНРЈ у сагласности са Мида? 
саром рада ФНРЈ и Претседником Привредног савета 
Владе ФНРЈ. 

III. — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 20 

Уколико извршени' посао не одговара утврђеном 
квалитету, радишу се смањује плата до 20%. 

Становање и исхрана радника 
Члан 21 

Радницима запосленим ва радовима који се обав-
љају ваш места њиховог сталног боравишта преду« 
зеће Је дужио обезбедити стан и храну. 

Недељни одмор 
Члан 22 

Радницима у шумској производњи припад^ право 
еа један дан одмора у, току недеље. 

Заштита жена и малолетни^ 
Члан 23 

Забрањен је рад преко 8 ч!ашва дневно и ноћни 
р!ад радника испод 16 година, трудних жена са навр-
шена 4 месеца трудноће и мајки дојиља до закључио 
8 месеци дојења. За мајке дојиље може рок ове за-
бране бити продужен иа основу лекарског мишљења!. 

IV. — КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24 
Одговорни руководилац, који повреди прописе о 

висини плате и додатака по овој уредби, казниће се 
новчаном казном за прекршај од 500.— до 10.000.— 
динара* уколико повреда не преставља кривично 
дело. 

Карцу изриче, на предлог надлежне инспекције 
'рата, министар рада народне републике. 

V. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25 
Додатак из чл. 18 као и премије из чл. 19 це улазе 

у основицу за обрачун доприноса за социјално оси-
гурање. 

»Члан 26 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да издаје, по 

потреба, ближа упутства за примену ове уредбе. 

Члан 27 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
'Југославија", а плаћање по њој вршиће се од 1 јуна 
1948 године. 

Даном ступања еа снагу ове уредбе престаје ва-
жити Уредба о раду и плаћању транопортцих рад-
ника, сплавара на Дрзди, Сави и Дунаву од 31 де-
цембра 1946 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
106/46) как) и сви -прописи донети на основу те уредбе. 

21 ма ја 1948 године 
1 Београд 

Претседник Блате ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав Јв 
Јосип броз-Тито, е, р« 

Министар рада, 
Љупчо Арсов, е. р. 

336. 
На решоу ч!л. 1' Закона о овлашћењу Вла№*ФНРЈ 

а>а дошадеод уредаба .ио питањима из народне при-
вреде, на х^едлог Министра рада ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
Д05*0!Ш 

У Р Е Д Б У, 

О ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА ј 
X ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

I — ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Радници у грађевинарству примају плату према 

раду и послу који обављају, 
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Члан 2 
'Шата з>а поједине послове одређује се ил« гео 

радном УЧИНКУ ШЕИ .ПО -ВРЕМЕНУ, 

Члан 3 
Свуда где се у грађевинарству ред може мерити 

по учинку плата ће се одређивати по радном учинку, 
'а радови обављати по »одоше? (норма радног учин-
ка) којима се одређује колики треба да буде радни 
учинак у одређеном времену. 

Норме радног учинка у грађевинарству, као и 
ближе прописе за њихову примену, прописује Мини-
стар грађевина ФНРЈ, у сагласности оа Министром 
раде ФНРЈ и Претседаиком Привредног савета Владе 
ФНРЈ. Прописане норме може Министар грађевина 
[ФНРЈ на »предлог министра лрађевшиа изроди е репу-
блике, мењати у појединим републикава односио уво-
дити нарочите временске додатке, а у сагласности оа 
Министром рада ФНРЈ и Пр ете етником Привредног 
савета Владе ФНРЈ. 

Плата по радном учинку обрачунава се по једи-
ници »мере радног учита, 

Члан 4 
Плата по времену обрачунава се <по радном часу. 

Члан 5 
Послови у грађевинарству раопоређују се у девет 

група према стручној спреми односно способности 
радника потребној за њихово обављање, .кво и према 
тежини, условима и одговорности .посла. 

Распоред послова у групе извршиће Министар 
грађевина ФНРЈ у сагласности оа Министром рада 
ФНРЈ. * 

Члан 6 
Распоређивање радника Ша одговарајуће послове 

врши директор предузећа, односно лице које он за 
то овласти. 

При рас,псређивању радима на послове мора '.се 
водити,рачуна о стручним односно стеченим кваиифи-
шцијам>а радника. Против распореда радник има пра-
во жалбе вишем руководећу односно директору. 

Начин стицања квалификације прописује Мини-
стар грађевина ФНРЈ у сагласности оа Министром 
реда ФНРЈ. 

II. — ПЛАТА, ДОДАЦИ И ПРЕМИЈЕ 

1. — Плата 
Висина плате за4 групе послова 

Члан 7 
Шата! по јединици мере радног учинка, з»а поје-

дине групе послова, одређује се по следећим обра* 
дун ек им ст авов има: 

група; 
I 

II 
III 
IV 
V 

динара: 
11.— 
12-60 
14.50 

16.5Ц 

група: 
VI 

VII 
VIII 

IX 

денара: 
Ж50 
21.60 
23.— 
25.— 

Плата по времену за поједине групе послова 
износи: 

Л о радном ч1асу По, радном ч а д 
група: денара: г р д а : доннадж 

I 9.— VI 44,50 
11 10.50 VII 16— 1 

Ш — V I I 17.50 
IV 12.60 IX 20.— 
V 13.50 — — 

Плата по јединици мере радног учинка добива се 
ђа дачин, да се обр1амудаки став групе дотичног посла' 
помножи са временом које је порани радног 
одр еђено за! изданку те јединице (нормом вр емша). 

Плата предрадник 
Члан 8 

Предоадтку, који оба©љ!а послове исте групе к-ао 
и радници којима руководи, обрачушшће се плата-, 
у случају-укупног прабачаја норме дотичне групе 
раденика аа најм»Ш>е 10%, по следећем вишем обра-
чун оком ставу. 

Плата ученика V грађевинарству 

Члан 9 
Ученици у грађевинарству раопоређују се у че-

тири разреда. 
У I разред распоређују се учешоди до завршених 

6 месеци учења, у II разред после навршених 6. до 
навршених 12 месеци учења, у III разред после извр-
шених 12 до навршених 18 месеци учења! и у IV ра-
вред после навршених 18 месеци учења*. 

Плате по појединим разредима износе: 
I разред диезра 6.— по часу 
II разред динара 7.— по часу 

III разред динара 9.— по часу 
IV разред динара 10.-— по часу 

У случају прекида рада (чл> 10) ученику у грађе-
винарству припада несмањена плата његовог разреда. 

Ученици у грађевинарству не могу радити по нор-
мама нити бити плаћени ио радном учинку. 

Плата за време прекида рада 
Члан 10 

3,а време прекида рада, до р о т је дошло без 
кривице р а д а н у раднику утолико се не може запо-
слити ка другом послу, припада 70% одговарајуће 
плоде .по времену и то највише за 8 часова дневно, 
односио за 48 -шеова укупно у једном месецу. , -

За в р ш е прекида рада радник је дужан да ради 
по распореду руководиоца градилишта на другом по* 
слу. Уколико у овоме случају раднику буде додељен 
посао ћиже групе, плата му се обрачунава у несма-
њеном износу према овој групи у коју је распоређен 
посао т коме је до тада радио. 

О прекиду рада због атмосферских прилика од-
лучује руководилац градилишта до саслушању ми-
шљења претставника синдикалне подружнице. 

Плата у случају премештаја 
Члан 11 

У случају премештала, раднику и ученику у гра-
ђевинарству припада право на шшгу по времену за 
радно време изгубљено иза путу, к>ао и право на путне 
трошкове, по постојећим прописима, за време путо-: 
вањЈа до новог местра рада. 

Радницима, који су ступили на посао ка основу 
писменог уговора, и ученицима припада право иа 
превозни трошак од места одакле оу упућени ва рад 
до места рада, а уколико испуне обавезе иа уловеа 
и право на превозни трошак повратка. , 
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2# — Додаци 
Додатак за де&деоти&в 

Ч л а н 12 

ОДцнОДИМја. з^мсдшим непрекидно код истиот аре-
дуФАа припада дадшак т радиом тчзу, и но: 

а) после тримесечна —< на радованка-ад. I да III 
ирупе динари 0.50, т радовима од IV до VI групе 
уквари 0.76 и т радовима- ед VII до IX групе 
Динара' 1.—; 

б) после шест месеци —> на радовима од I до! 
Ш групе дшарз 1.—, ш рашовића' од IV до VI групе 
динара 1.60 и т р(а1довим!а од VII до IX груне 
д и н а р а 

в) после девет месеци — на радовима од I до 
III групе динару 1.25, иа радовима од. IV До VI групе 
динара 1.75 и на радовима! до- VII де IX групе 
димана 2Ј50. 

У непрекидно запослење из претходног спаија 
урГа/чуиава се и запослење мод другог предузела', уко-
лико је до промене запослења дошло због преме-
штали Претходе© запослење ураиуш&е се и у слу-
.ча^у ако је. до прекида дошло услед ааврше/тка об^ек-
ш, односио услед сезонског прекида' или смајњејња 
његовог под условом се- радник у рону од 

даш по прекиду посла пријавио ортаку з& уто-
слење јаднима, као и да је поново ступао нЈа< посао 
код истог предузећа или по распореду орпаш за 
упослење радника чим је иа рад позван односно 
у п у ћ е н . 

Додатак по овом члану обрачунава се по радном 
чадг и у слушај кад је радеш иначе плаћен по рад-
м о м у ч ш ш у . 

Додатак за рад који се обавља под нарочито тешким 
условима 
Млак 13 

Нарочито квалификов*аним радницима који се из 
свог досадашњег места рада премештају на гради-
лишта, иа којима су услед веће удаљености од на-
сељених места, теренских или климатских пришла 
радни и животни услови нарочито тешки, може се 
дати спе1циј̂ аши додатак од динара 25.— до дик&ра 
46.— дневно. 

Који ће радници,- та којим гранда ини и ш и> у, 
којој висини добијати додатак из овог члѕша про-
писује Министар рада ФНРЈ ш преког Министра 
грађевину ФНРЈ. 

Теренски додатак 
Члан! 14 

Радарима на радовима од VI групе иа више, 
које предузеће код кош су запослени шаље из мест$ 
Њиховог сталног рада иа привремени рад у трагању 
кварише 30 дана, у друго место, припада теренски 

- додатак у износу од динара 45.— дневно. Ов»аЈ до-
даш« пршВДа раднику и- за* даи?' (недељивог одмора* 
^ ж ш н о г пршники као и т т е дане у којим® ред-* 
пт«, бод своје кривице није р(адио. 

Д е д а * * * т и д е к о ѕ р т е н и р м 

Ч л а н 15 

Рмдќмтвл у г^ђевшврств^ зиг св(ашг час преко-
в>ременог. 0<в&з, поред ш ш коју, прашку1 по радном 
учинку ш и по' вратну* п р г а в а додола^ од 50% 
плате по времену* 

Додатак« за- ноќни рад 

Члан 16 
РадЈшедш&г у ђр^ешшарству з»а свака* т к т Ш о г 

рЈацде, поред пламте коју примају по радном учтту 
«Ж по времену, припада додала« ед 12,50% пла<те по 
в р е м е н у , 

Ноћиш радш> оштра? се рац* к<оји се обавља у 
времену о д 22 до в одсев*? 

Додата« за рад на двн-недеданег одмара 
НлВД' 17 

у грађевинарству који по тражењу 
«$5*едазе&а. раде т дааг недељног одмору ЗДед п т т 
Шу гаршају по радиом учинку ил® по времену, при-
мала додатак од 50% пл1ѕпге по времену. 

Уколико радник иа дан недељног одмора ради 
преко т р а ј к а редовног р»адаоГ'времена, тријада му, 
поред додатка из овог члЈао̂ а, и додатак за пред-
времени рад <чл. 15). 

Додатак на дев*' 

Члан 185 

Радицу пришла додатак од динара) 175:— месе-
чно »односно денара 7.— дневвд за свако дете, по 
постојећим прописима-. 

Обрачуншшше додатна за непрекидно запалеше и 
д о д а т а ред који се обавља под нарочито тешким 

условима 

М^ан 19 
У случају прекида! рада, До кога је дошло под 

условима- из та. 10 ове уредбе радник добија додатак 
313 неп укидао- з&тосдењо (чл. 12), мао иг додатак за 
рад који се обавља под нарочито тешким условима 
(чл. 13), у несмањеном износу. Уколико услед прекида' 
рада радник није радоша иа другом рашом месту У 
смислу ст. 2' чп. 10< додатак за непрекидно' запослење 
припада- му највише од 48 ЧЈасов̂ , а додатак за рад 
под нарочито тешким условима за 6 даш у једном 
месецу, 

3. — Премије 
Члан 20 

ВаШЈШадма у грађ ев имар ству може се 'дати по-
себну премија.; 

а) за уштеду материјала уз прописани квалитет; 
б) за бољи квинтет рада-; 
в) з!а нарочито з»алупање и успех у раду; 
г) за (нарочити успех постигнут у стручном узди-

зању ученим* и курсиста. 
Ближе прописе о додељивању прешла доноси 

"Министар • грађевина ФНРЈ у сагласности Са Мини-
стром рада ФНРЈ и Претседник ом Привредног сајветФ 
Влад- ФНРЈ. 

га. — ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ џ 

Члан 21 
Уколико извршени рад не одговара, утврђеном 

квалитету, раднику се плата смањује до 10%. 

Становање и исхрана раднике 
Чл1ан 22 

Радницима запосленим та редовима који се обав-
и ј у ваш места њи&ошг сгаиадог боравишта преду-
з м е је1 дужно <јбш&шш< с г ш м хрт?* 
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Редовно радно време 
Члан 23 

Редовно радно бреме у грађевинарству износи 
8 басова дневно. 

Редовно радио време може бити краће од 8 ча-
сова, уколико то захтевају услови или тежина рада. 

Министар рада ФНРЈ одређује за које послове 
и колико износи скраћено редовно радно време. 

У случајевима у којима је редовно радно време 
краће од 8 часова), плата но времену односно обра-
чунски став по радном учинку добија се множењем 
одговарајуће плате односно обрачунско^ ставе из чл. 
7 са осам и дељењем е оноликим бројем часот' ко1-
лико износи скраћено редовно радно време. На исти 
начин израчунава се и додатак за непрекидно запо-
слење (чл. 12). 

Предвремени рад 
Члан 24 

Прековр смена рад у грађевинарству дозвољава, 
се у овим случајевима: 

а) кад је потребно да се градилиште обезбеди 
од штете у случајевима више силе (поплаве, по-
жара и сл.) или да се отежане препреке еа нормално 
функционисање рада; 

б) кад је неопходно потребно да се спречи кв а* 
рење Материјала или сировина.; 

в) код радове који се по својој природи или Ја-
вном интересу морају без прекида обављати путем 
смеш, уколико нема довољан број стручних радника 
за одговарајући број смена«; 

г) кад то сам развој послова предузећа односно 
повезаност радова! неопходно захтева; 

д) у случајевима изванредне државне погребе. 
Радно време -из тач. в) може се продужити најви-

ше до 4 часа дневно, а радно време из тап. г) највише 
"до 2 часе дневно. 

Забрана прековременог и ноћног рада 

Члан 25 
Забрањен је прековрсмени и ноћни рад рЈајдника 

испод 16 година,, трудних жена са навршене 4 месеце 
трудноће и М1ајки дојиље до закључно 8 месеца до-
јења. За мауке дојиље може рок ове забране бити 
продужен на основу лекарског мишљења. 

IV. — КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 26 

Одговорни руководилац, КОЈ« повреди прописе *> 
висини плате и додатака по овој уредби, казниће се 
новчаном казном ва прекршај од 600.— до 10.000.— 
динара, уколико по(вреда не преггставље кривично 
дело. 

Казне изриче на предлог ин оп ек еди је рада мини-
стар рада народне републике. 

V. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27 
Додаци из чл. 14 и 18 као и премије из чл. 20 не 

улазе у основицу за обрачун доприноса за социјално' 
осигурање. 

Члан 28 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да издаје по 

потреби ближа упутства за придену ове уредбе. 

Члан 29 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије", а плаћање по њој вршиће се од 1 јуна 
1948 године, коте дана престају важити прописи 
уредбе о платама радника и ученика у грађевинар-
ству („Службени лист ФНРЈ" бр. 28/47), као и св« 
прописи донети на основу те уредбе. 

21 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар рада*, 
'Љубчо Арсов, е. р. 

337. 
Ради опроштења Уредбе о планској расподели! 

индустрије робе и прописе о Изради плана ув>с*з.а и 
планској расподели робе увезене го. иш странство, .не 
предлог Претседник® Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ 
О СКЛАПАЊУ УГОВОРА ПРЕДВИЂЕНИХ УРЕД-
БОМ О ПЛАНСКОЈ РАСПОДЕЛИ ИНДУСТРИСКЕ 
РОБЕ КГ ПРОПИСИМА О ИЗРАДИ ПЛАНА УВОЗА 
И ПЛАНСКОЈ' РАСПОДЕЛИ РОБЕ УВЕЗЕНЕ ИЗ 

ИНОСТРАНСТВА 

I 
У Наредба о 'склапању уговора предвиђених 

Уредбом о планској расподели индустрије робе и 
прописима о изради плана увоза и! планској распо-
дели рофе увезене из иностранства („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 108/47) мења се одељак IX и гл аш: 

„Код уговарала о испоруци иждустриске робе 
главни произвођачи и главни потрошачи дужни су 
обезбедити да се испорука робе врши из истих или 
најближих • рејоне (места) производње и најкраћим 
путем." 

У ту сврху потребно је: 
®) да главни потрошачи, приликом обавештавања 

главних произвођач?- о извршеној расподели додеље-
них контингената на генералне и главне дирекције у 
смислу одељка II тач. 1 наредбе, искажу и укупне по-
требе по територијава народних република односно 
по рејонима (местима) потрошње. 

За) И полугође главни потрошачи доставиће гла®* 
ним произвођачима преглед укупних потреба по на-
родним републикава одао оно по рејонима, потрошње 
до 5 јуна 1948 године; 

б) да главни произвођачи (савезна и републикан-
ска министарства) упореде укупне потребе главних 
потрошача са својим прегледом производње по тери-
ториј ама народних република односно по рејонима 
(местима!) (производње и да издају обавезна упутства 
својим генералним и главним дер е кција ма да при-
ликом склапања уговора воде рачуна да се роба ис« 
поручује из оних рејона производње који су нај-
ближи рејонима потрошње и најкраћим путем; 

в) уговарању у генералним и главним дирекци-
јава присуствују и претставници Министарства сао-
браћаја и 'Министарства поморства, који се старају 
да се наведене одредбе примењују. 
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II 
•1) Сво пригорје за склапање угљара одевено 

распоред ко,нти:н1гената> и извештавање имају се извр-
ш и ^ закључно до 5 јута 1948 горане. При цол*© ћЛ&н-
оке комисије народних рећубли&ва дужне су да изве-
сте главне потрошаче који имају катанга«!*1 код до-
тичне народне републике, од копа произ»<адшг репу-
блика« ок ог министарства требала добију свој контин-
гент (министарство индустрије!, комуналних послова 
итд.). 

Ш обнову ових податак/* добивених < од планских 
комисија народних република, главни потрошачи, по-
што изврше распоред коитингешгга, приступиће да1.-
љем обавештавању одрема шошсима наредбе' број 
7222 („Службени лист ФНРЈ* бр. 10Ѕ/47). 

2) Сви уговори морају бити закључени нај кадије 
до 1 јула 1б4в године. 

3) Приликом уговарања зи III и IV квартал зиси 
рију се навршити исправке уговора (између производ 
ђача и етбтроЦгач.а и за I и II квартал иа ба©и п л а т 
расподеле Савезне планске комисије, тако да укушввѓ 
уговорена количину за 1' и II полугође одговара? у, 
потпуности количини предвиђено ј у годишњем плавд 
расподеле. 

4) Овим одељком укида се одблесак П Наредбе о' 
измена« и допушта Наредбе о еклааш&у уговора 
предвиђених Уредбом о планској рас&бделћ Јакшу-
стриске робе и прописима о изради .плама у&оз*а> и 
планској расподели робе увезене из иностр&нгства* 
(„Службени л#ст ФНРЈ" бр. 23 сд 20 ш>рта 
године). 

III 
Ова у р е д б а сауна т ша№у даном обј^јбљи^ам 

у „ С л у ж б о м листу Ф&дершше Народну Републике 
!Југосла!ВИје". 

IV бр. 4287 
22 маја 1943 г о д « 

Б е о г р а д 

Претседник Владе ФНРЈ ' 
и Министар на^одвЈе оДбрше, 

Маршал Југослвије 
Јосип БроѕиТв*^, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич* с., р. 

338. 
На основу тач. XI Наредбе Владе ФНРЈ о сила-

: пању уговара 1пр&дшђених Уредбен о олакша 
' сподели индустрије робе и Дописима о израда 
плана увоза и планској распадШ* робе ДОаезше из 
ИНССИР^ЃНСТВА („Службом • лист1

 Ф Н Р Ј * бр* 1 0 8 / 4 7 ) 
ЈфШшсујем: 

У П У Т С Т В О 

З А И З В Р Ш Е Њ Е Н А Р Е Д Б Е 0 Д Р У Г И М И З М Е Н А М А 

И Д О П У Н А М А Н А Р Е Д Б Е О С К Л А П А Њ У У Г О В О Р А 

П Р Е Д В И Ђ Е Н И Х У Р Е Д Б О М О П Л А Н С К О Ј Р А С П О -

Д Е Л И И Н Д У С Т Р И С К И Р О Б Е И П Р О П И С И М А О 

И З Р А Д И П Л А М А У В О З А И П Л А Н С К О * Р А С Л О -

; Д Е Л И Р О Б Е У В Е З Е Н Е « 3 И Н 6 С * Р А Н С 1 Г В А 

Да би се при разраде плана дистрибуција глав-
них произвођача за ш и IV квартал иа главне ето-

• трошаче до-реЈонШа гфоиа&ддње и пОТ^Шењ ,̂ 

Ѓла непотребна дуга и унакрсна превожења робе, и' 
тиме с м т и о подводни став а саобраћај растеретио 
ЈШотребжх .превожен^, се № про^иШШ 
овог упутства. 

1) Исказивање производње по рејонима производње 
Главна произвођачи разрадиће шартшгни план 

Јфошводње Територефлио по народним републикава 
и рејо&и&а, Ово р зарађивање ишр-шити до 5 ј у ш 
ове године. 

2) §кказ&ва&е лотрека по вестима потрошне 
Главни потре тачи — носиацк конти«ге#а*а иска-

заће, у оквиру додељених контингент, своје по* 
-гџто, по народним републикава и рејонима. Ов« 
погребе д оставиће главним' про извођачима и то а* 
Додељене , континенте из савезне производње са-
везном произвођачу, а иѕ републиканец Па&оизводње 
р т у б М к ш ж т произвођачу. Исказивање ових по-
т а б а ' доставити савезним и реиублика&еким про-
извођачи ма до 5 јуна- ове године. 

3) Одређивале предузећа (места ила рејона 
п р о и з в о д н е ) н о с и о ц и м а к о н т и н г е н т 

Главни произвођачи ће таре закључења уговора 
о Испоруци робе средити све потребе главних по-
трошача по народним републикава и ре јежила, и при 
додељибању квота узеће у обзир исказане потребе 
свезаних и републикшских потрошача — носилаца 
контингеиат Додељивање конти штенара потроша-
чима треба вршити из рејона (места) производње 
коди су најближи рејону (месту) потрошње, узима-
јући при т о м е у обзир неопходни сортиман и ква* 
литет. 

4) Уговарање 
После усклађивање исказаних потреба и произ-

водне по рејо.зимга производње и (потрошње присту-
па се уговарЉу сходно чл. 11 Уредбе о планској 
расподели индустриско робе. Савезни и република«-
ски произвођачи и носиоци контингената даће упут-
ства својим дирекцијама да се придржавају ових 
упутстава ира закл»уч$њу уговора. 

5) Пријављивање робе за транспорт 
Произвођачи (Генералне* и главне дирекције) ће 

после закључења уговора кварталу план дистрибу-
ције масовне робе разрадити глобално по месецима 
и по гранама саобраћаја и пријавити количине за. 

Министарству саогбра&ајз и Министарству 
поморства аа ЈИ квартал аајмасније до 10 јула, а за« 
IV квартал 30 дана пре почетка квартала. 

6) Превоз минералног грађевинског материјала 
Рада растерећења же лозничког, речног и по-

морског саобраћаја потребно је да се минер али«: 
грађевински материјал (шљунак, песак, камен, цигла, 
цреп итд.) превози локалним саобразним сред-
ствима кадгод је то могућно. 

Превоз минерално!* грађевинског материјала, 
и ј'6 неопходан да. се изврши ж елези ички м, по-

морским и речним саобраћајем, треба извршити нај-
већим делом (најмање 3/4 целокупног превоза) до 
краја јула ове године. Зато је потребно да се одмах 
приступи форсираном превозу КОЈО истећи дб мак-
симума капацитет саобраћајних средстава.. Ради што 
услешмјбг превожења овог материјала потребно је 
да корисница транспорта закључе посебне уговоре 
о превозу укупних (кварталних и месечних) коли-
чина са установама железничко^ речног и поморског 
саобраћаја. 
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Одредбама тач. б) и 6) не мења се досадашњи 
начин месечног, прибавлив ања робе за превоз и он 
Шаје и даље на снази. 

7) Рејони производње и потрошње 
Ради сређивања података потреба потрошње по 

местима потрошње и подмирења потреба са нај-
ближих места, производње (тач. 1, 2 и 3 упутства) 
подређују се привремено следећи рејони производње 
и потрошње: 

I. У НР Србији: 1) Срем, 2) Бачка, 3) Банат, 
'4) Источна и Јужна Србија (Ниш), 5) Западна 
Србија (узани колосек Чачак), 6) Централни део 
Србије (Лапово), 7) Космет. 

II. У НР Хрватској: 1) Славонија, 2) Централни 
део Црватске, Кордун и Затоме (За/реЈ), 3) Горски 
Котар, Ријека и Хрватско Приморје (Ријека), 4) Лика, 
5) Далматински Приморје (Стлчт). 

III. У НР Словенији: 1) Северна Словенија (Ма-
рибор), 2) Јужна и Западна Словенија (Љубљана). 

IV. У НР Босни и Херцеговини: 1) Северни Босна 
(Добој), 2) Централни, Босна (Сарајево), 3) Западна 
Босна (Б>ањ& Лука), 4) Источна Босна1, 5) Херцеговина. 

V. У НР Македонији: 1) јадан рејон. 
VI. У НР Црној Гори: 1) један рејон. 
У оквиру ових рејона-, при исказивању потребе 

потрошње, потрошачи треба д'а искажу детаљније она 
места потрошње где је потрошња масовна мао и ме-
ста потрошње која се налазе ближе границе суседних 
рејона оа којих би с : потреба метла раци он а лин је да 
подмири. 

За д петр ибу ци ју у оквиру народних република 
ови рејони се по потреби могу поделити. 

Бр. 4523 
26 Мија 1438 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

О Д Л И К О В Ш Б Ц 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослав«^ 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама Федеративне Народне Републике Југослвије 
а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ 

р е ш и о ] е 
да се за показну храброст, умешност у коман-

довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД П РЕДА: 
мајори: Борота Саве Стево и Хорватић филипа 

Валентин; 
капетан Бундало Милана Бошко; 
потпоручник Кесић Николе Јово; 
заставник Вишекруна Душана Пета$, 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА Н РЕДА': 
поручници: Ћирић Стевана Милорад и Гутеша 

Милана Марко; 

потпоручник Милетић Лазе Владимир; 
Јерковић Петра Никола. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
•капетан Велић Николе Школа; 
поручник Клипа Ђуре Милан; 
поручник Зрнић Јосипа Илија. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Стефановић Славка Димитрије; 
поручници: Бокор Шиме Иво, Глушац Симе Јо* 

ван, Кухар Марка Милан, Маровић Марка Милан, 
Новаковић Спасе Јован и Панић Мила Рајко; 

потпоручник: Богдановић Јанка Тодор, Драш-
ковић Марка Ђуро, Фућка Јосипа Божидар, Јелсвић' 
Митра Никола, Јерковић Петра Никола, Мајсторо-
вић Ђуре Дане и Милетић Лазе Владимир; 

заставници: Благојевић Љубомира Костадин, 
Пецић Ђуре Марина, Јерговић Антун* Марко ,Кр-
пан Мате Стјепан, Ногић Стеве Милан, О му кић Му-
стафа Шабан, Пашовић Милана Адем, Соболовић 
Косте Слободана, Таневски Апостола Ристо, Више-
круна Душана Петар и Владисављевић Ивана 
Савко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Милосављевић Милана Живојин, По-

лић Јосипа Виктор, Велић Николе Никола и Бокара 
Шиме Иво; 

поручници: Чордашић Николе Вујо, Јовановић' 
Митра Мирко,' Ковачевић Косте Радомир, Малетић 
Стевана Владислав, »Марин Цвије Саво, Пејтак Мије 
Андрија и Тадић Павла Мирко; 

потпоручници: Драшковић Јована Живко и Јо-
вановић Владе Марјан; 

заставници: Арсекијевић Љубомира Мирослав, 
Банковић Најдана Сребрен, Бастајић Јове Никола, 
Чубриловић Дана Бошко, Иконић Миливоја Буди-
мир, Ивановић Спасе Илија, Кларин Вицка Мартин, 
Крњајић Илије Никола, Марков Радивоја Жарко* 
[Мијатовић Митра Марко, Прокић Констадина Све-
тослав, Прокић Сотира Живадин, Спасић Милана 
Јово, Таневски Апостола Ристо, Виденовић Војисла-
ва Јеленко, Жагар Боже Фрањо и Живковић Радо« 
јице Драгољуб. 

»Бр. 532 
29 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

!М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, е. Р-

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

333. Закон о изменама и допунама Закона о 
државним службеницине — — « 561 

334. Закон о државним Службеницима бдб 
335. Уредба о платама радника и ученика у 

шумској производњи — 661 
336. Уредба о платама радника и ученика У 

грађевинарству — — — 5в5 
337. Наредба о другим изменама и допунама 

Наредбе о склапању уговора предвиђених 
Уредбом, о планској расподели индустри-
ска робе и прописима о изради плана 
увоза и планској расподели робе увезене 
из иностранству — — — — 586 

338. Упутство за извршене Наредбе о дру-
гим изменама и допунама Наредбе о 
склапању уговора предвиђених Уредбом о 
планској расподели индустрије робе и 
прописима о изради плана увоза и план-
ско ј расподели робе увезене из простран -

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће Београд, Бранкова 20. —» 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југдсло*еи«. 

еног штампарско!*, предузећа, Београд 


