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У К А З 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА КОНВЕНЦИАТА З А КУЛТУРНА СОРАБОТУАЧКА ПОМЕГЈУ 

ФЕДЕР АТИ BH АТ А НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
И РЕПУБЛИКА ПОЉСКА 

Врз основа членот 74 точка 6 на Уставот Презздиумот на Народната скупштина на 'ФНРЈ про-
гласев Закон за Конвенциата за културна соработуачка помегју Федеративната Народна Република Југо* 
славија и Република Пољска, заклучена во Варшава на 16 март 1946 година, кој е изгласан на заеднич* 
ката седница на Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА 

КОНВЕНЦИАТА ЗА КУЛТУРНА СОРАБОТУАЧКА ПОМЕГЈУ ФЕДЕРА-
ТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

И РЕПУБЛИКА ПОЉСКА 

ЗАКЛУЧЕНА BO ВАРШАВА НА 16 МАРТ 1946 ГОДИНА 

Член T 
Се одобруе и добива законска сила Конвенциата за културна соработника помену Федера-

тивната Народна Република Југославија и Република Пољска, заклучена во Варшава на 16 март 1946 година, 
а која во обата оригинала гласи: 



К О Н В Е Н Ц И Ј А K O N V V E N C J А 

O културној сарадња између Федератавне 
Народне Републике Југославија u Републике 

Пољске 
Влада Федеративна Народне Републике 

Југослвије 
е едие стране, u 

Привремена Влада Народног јединства 
Републике Пољске 

е друге стране 

желећи да односи пријателства између 
народа Југославије и Пољске постану што 
тешњи и трајнији путем узајамног упознавања 
и усклађивањем њихових културних добара и 

сматрајући да ;е најбоље средство, које 
води к томе циљу оживљење, олакшање и 
ширење непосредних односа између грађана 
обе Државе на пољу науке, књижевности, умет-
ности и свих осталих појава културног живота 

одлучиле су да у том циљу склопе Кон-
венцију o културној сарадњи и именовале су 
као своје опуномоћенике: 

Влада Федеративне Народне Републике Ју" 
гославије ВЛАДИСЛАВА РИБНИКАРА, прет-
седник Комитета за културу и уметност при 
Влади Федеративне Народне Републике Ју-
гославије 

Привремена Влада Народног Јединства 
Републике Пољске ЛЕОНА КРУЦЗКОВСКОГ 
помоћника Министра културе и уметности P 
публике Пољске, који су се, пошто су изме-
нили своја пуномоћја за која је нађено да 
су у добром и исправном облику, сложили у 
следећем: 

Члан f 
У оквиру узајамних научних, књижевних, 

уметничких и културних односа - свака од 
Високих Страна Уговорница обавезује се да ће 
према грађанима и установама друге Високе 
Стране Уговорнице поступати са највећом мо-
гућом склоности и предусретљивости. 

O wspćtpracy kulturalne} miedzy Federacyjng. 
Ludowg, Republika Jugoslaven i Rzeczapospoiitg, 

Poiska 

Rzpd Federacyjnej Ludowej Republiki Jugoslawii 

z fednej strony i 

Tymczasowy Rzad Jednošci Narodowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej 

z drugiej strony 

P r a g n § е zaciešnić i utrwalić stosunki 
przy ažni migdzy narodami Jugosiawii i Polski 
przez wzajemne poznanje i adaptacjg swych 
Nvartošci kulturalnych i 

U w a ž a j џ е, že najlepszym do tego celu 
prowadz§cym šrodkiem jest ožywienie, u!atwie-
nie i rozszerzenie bespošrednich stosunkow oby-
wateli obu Paristw w dziedzinie nauki, literatury, 
sztuki i wsze!kich innych przejawow žycia kul-
tu ralnego, 

P o s t a n o w i t y zawrzeć w tym celu Kon-
wencj§, d0tycz£c§ wspolpracy kulturalnej i mia-
nowafy jako swych Pelnomocnikow: 

Rzad Federacyjnej Ludowej Republiki J ugo-
s t i i 

Wfadysfawa RIBNIKARA, Przewodnicz§icego 
Komitetu Kultury i Sztuki prz^ Rz§dzie Fede-
гасујпеј Ludowej Republiki jugoslaven, 

Tymczasowy RzgdJednošci NarodowejRzeczy-
pospolitej Polskiej Leona KRUCZKOWSKIEGO, 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i 
Sztuki, ktorzy, po wymianie swych pelnomo-
cnictw, uznanych za dobre i w naležytej, for-
mie, zgodzili sig na nastgpujgce postanowienia: 

Artykul I 
W zakresie wzajernnych stosunkow nauko-

wych, literackicb, artystycznych i kulturalnych 
— každa z Wysokich Umawiaj^cych si§ Stron 
bgdzie wobec obywateli i instytucyj drugie 
Wysokiej Umawiaj§cej sig Strony postgpować z 
jaknajwiggsz§i žyczliwošcig i poparciem. 
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Члан II 
Свака од Високих Страна Уговорница осно-

ваће на својој територији, чим за то буду ство-
рени повољни технички услови и материјалне 
могућности, Научни институт који ће се ба-
вити свестраним проучавана живота и кул-
туре народа друге Високе Стране Уговорнице. 

Члан III 
За остварење задатака ове Конвенције — 

Високе Стране Уговорнице основаћеЈугосло-
венско-пољску Мешовиту Комисију коју ће 
састављати: 

а) у Југославији — по један претставник 
Министарства иностраних послова, Комитета 
за културу и уметност, Комитета за школе 
и науке и Амбасадор републике Пољске у 
Београду, и 

б) у Пољској — по један претставник Ми-
нистарства иностраних послова, Министарства 
просвете, Министарства за културу и умет-
ност, Министарства информација и Амбасадор 
Федеративне Народне Републике Југославије 
у Варшави. 

Мешовитој Комисији претседаваће наизме-
нично Амбасадори обеју држава. 

Члан IV 
Комисија предвиђена у чл. III биће састав-

љена од две Поткомисије — Београдске и 
Варшавске. — У састав Београдске Потко-
мисије ући ће претставници поменутих југо-
словенских установа под претседништвом Ам-
басадора Пољске у Београду, a у састав Вар-
шавске Поткомисије ући ће претставници горе 
поменутих пољских министарстава под прет-
седништвом Амбасадора Југославије у Вар-
шави. 

Поткомисије ће састављати правилнике за 
рад. Трошкове Мешовите Комисије сносиће 
свака страна за једну половину. 

Свака Поткомисија може да позове на са-
радњу претставнике научних и културних уста-
нова, друштава за културну сарадњу између 
Југослвије и Пољске, као и све друге стру-
чњаке у својству саветника. 

Члан V 
Задаци Мешовите Комисије су у поједи-

ностима следећи: 
a) Оснивање професорских катедри и лек-

Тората језика, књижевност^ историје, геогра-
фије; техничких и економских наука и других 

Artykul II 
Gdy zaistniejgi odpowiednie warunki tech-

niczne i možliwošci materjalne, každa z Wyso-
kich Umawiaj£cych sig Stron utworzy na swym 
terytorium Instytut Naukowy, pošwigcony wšze-
chstronnemu badaniu žycia i kultury drugiej 
Wysokiej Umawiaj§icej sig Strony. 

Artykul III 
Dia realizacji zadan wynikaj§cych z niniej-

szej Konwencji — Wysokie Umawiaj§ce sig Strony 
utworz§ jugoslowiansko-polsk§ Komisjg Miesza-
n§, na ktorg zložgt sig: 

a) w Jugoslaven: po jednym przedstavvicielu: 
przedstawiciele > anisterstwa Spraw Zagranicz-
nych, Komitetu Kultury i Sztuki, Komitetu Szkol-
nictwa i Nauki i Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Belgradzie. 

b) w Poteče: po jednym przedstawicielu: 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwa Ošwiaty, Ministerstwa Kul-
turyi i Sztuki, Ministerstwa Informacji i Propa-
gandy i Ambasady Federacyjnej Ludowej Repu-
bliki Jugoslawii w Warszawie. 

Komisji Mieszanej przewodnicz§ naprzemian 
Ambasadorowie obu Paristw. 

Artykul IV 
Komisija przewidziana w Artykule III bgdzie 

sig skladata z dwu Podkomisyj — Belgradzkiej 
i Warszawskiej. W sklad Podkomisji Belgrad-
zkiej wejdgi przedstawiciele czterech wyžej wy-
mienionych ministerstw jugoslowiariskich pod 
przewodnictwem Ambasadora Polski w Belgrad-
zie, a w sklad Podkomisji Warszawskiej wejd§ 
przedstawiciele odpowiednich ministerstw pol-
skich pod pržewodnictwem Ambasadora J ugo-
ste wi i w War$zawie. 

Podkomisje ulož§t regulaminy prac. Wydatki 
Komisji Mieszanej ponoszgi obie strony po po-
k a j e . 

Razda Podkomisja može zapraszać do wspol-
ргасу przedstawicieli instytucyj naukowych i kul-
turalnych oraz innych rzeczoznawcow w charak-
terze doradc6w. 

Artykul V 
Do zadan Komisji Mieszanej naležy w szcze-

golnošci: 
a) Tvvorzenie katedr profesorskich i lektora-

tow jgzyka, literatury, historii, geografii, nauk 
technicznych i gospodarczych oraz innych przed-
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предмета који се тичу упознавања друге др-
жаве; организовање измене истраживача, на-
ставника виших школа и школа других ступ-
њева просветних радника, ученика, студената 
и претставника других професија; узајамно 
потпомагање студија и стручног васпитања 
на школама свих врста и давање помоћи у 
облику стипендија за студије и васпитање или 
за истраживачке радове; оснивање социјал-
них фондова потребних напред наведеним ци-
љевима; подупирани сарадње академске омла-
дине. 

б) Склапање споразума који ће регулисати 
(у складу е законодавством обеју Страна) 
правна питања у вези са ступањем на уни-
верзитете као и у вези са студијама, испи-
тима и научним степенима. 

ц) Омогућавао*? рада научним радницима 
обеју страна у научно-истраживачким уста-
новама, на основу реципроцитета. 

д) Организовање сталних размена научних 
књижевних и уметничких публикација и поду-
пирани односа између научних установа, јавних 
библиотека и државних збирака, као и оста-
лих средишта народне културе обеју страна, 

е) Подупирање акције превода научних и 
књижевних дела као и надзор над њиховим 
исправним избором и вредношћу. 

ф) Подупирање и олакшање узајамне раз-
мене и организације сликарских, графичких, фо-
тографских и других изложаба, као и музичких 
и кореографских продукција, позоришних прет-
става, размене научних и уметничких филмова, 
грамофонских плоча, аудиција и ретрансмисија 
на радну. 

г) Организовање -предаван. течајева и по-
сета истакнутих књижевника, сликара, музи-
чара и глумаца. 

х) Организовање екскурзија у циљу упоз-
навања крајева, спортских приредаба као и 
олакшање боравка у циљу одмора и здравља 
у лечилиштима и бањама за Синдикате, омла-
динске организације и научне и културне рад-
нике. 

и) Оснивање претставништава агенција за 
штампу и радио обеју Страна и организовање 
новинарских екскурзија. 

ј) Културно старање o грађанима обеју 
Држава, који стално бораве на територији 
друге Стране. 

miotow, dotycz§cych znajomošci drugiego Pari-
stwa; organizovane wymiany badaczy, nauczy-
cieli szkoJ wyžszych i szkćl innych stopni, dzia-
Jaczy ošwiatowych, uczniow studentow i przed-
stawicieli innych zawodow; wzajemne popiera-
nie studiow i fachowego ksztalcenia sig na uczel-
niach wszelkich rodzajow oraz przyznawanie po-
т о с у w formie stypendiow dia studiow ksztaJ-
cenia sie lub dia prac badawczych; tworzenie 
funduszow specjalnych, potrzebnych do wymie-
nionych wyžej celow; popieranie wspoipracy sto-
warzyszeri mlodziezy akademickiej. 

b) Ukladanie porozumieri reguluj§cych (zgodnie 
z ustawodawstwem obu Stron) zagadnienia prawne 
zwigzane ze wstgpem na uczelnie oraz ze stu-
diami, egzaminami i stopniami naukowymi. 

c) Umožliwienie, na zašadzie wzajemnošci, 
pracownikom naukowym obu Stron pr асу w nau-
kowo-badawczych institucjach drugiej Strony. 

d) Organizowanie stalej wymiany publikacyj 
naukowych, literackich i artystycznych, oraz 
popieranie stosunkow mi^dzy instytucjami nauko-
wymi, bibljotekami publicznymi i zbiorami pan-
twowymi tudziež innymi ošrodkami kultury-
narodowej obu Stron. 

e) Popieranie akcji przekladow dziei nauko-
wych i literackich oraz piecza i nadzćr nad 
wlašciwym ich doborem i wartošcia. 

f) Popieranie i ulatwianie wzajemnej wymiany 
i organizacji wystaw malarskich, graficznych, 
etnograficznych, fotografiki i innych, jak rowniež 
produkcyj muzycznych i choreograficznych, 
przedstawieri teatralnych, wymiany filmow nau-
kowych i artystycznych, pJyt gramofonowych, 
audycyj i retransmisyj radiowych. 

g) Organizowanie odczytow, kursow oraz 
wizyt wybitnych literatow, malarzy, muzykow 
i aktorow. 

h) Organizowanie wycieczek krajoznawczy:h 
oraz imprez sportowych, jak tež ulatwhme 
zwi§zkom zawodowym i organizacjom mlodzie-
žowym pobytu odpoczynkowego i zdrowotnego 
w miejscowošciach kuracyjnych i klimatycznych. 

У 
i) Utworzenie placowek oficjalnich agencyj 

prasowych i radiowych obu Stron, oraz orga-
nizowanie wycieczek dziennikarskich. 

j) Opieka kulturalna nad oby\vatelami obu 
Panstw, przebywaj§cych stale na terytorium 
drugiej strony. 
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к) Борба против штетних последица не 
мачке антисловенске пропаганде. 

л) Олакшање узајамних односа између 
штампе обеју Држава. 

Члан VI 

Поткомисије имају право непосредног међу-
собног споразумевања по свим питањима у 
оквиру њихових компетенција. 

Члан VH 
Ова Конвенција биће ратификована, a рати-

фикационе исправе измењене у Београду по 
могућности што пре, a потом биће регистро-
вана у Секретаријату Уједињених Нација. 

Конвенција ступа на снагу тридесетог дана 
рачунајући од дана измене ратификационих 
исправа и обвезиваће пет година. Ако шест 
месеци пре истека овог петогодишњег рока 
ниједна од Високих Страна Уговорница не 
откаже Конвенцију, сматраће се да је она 
продужена за даљих пет година путем пре-
ћутног споразума, a истим, начином и на даље 
петогодишње рокове. 

У доказ тога споменути Опуномоћеници 
потписали су ову Конвенцију и ударили на 
њој своје печате. 

Рађено у Варшави дана шеснаестог марта 
хиљаду деветстотина четрдесет шесте године 
на српско-хрватском и пољском језику, е тим 
да се оба текста сматрају аутентичним. 

За Југославију За Пољску 
Владислав Рибникар, е. р. Леон Крушковски, е. p 

k) Przeciwdziafanie szkodliwym nastgpstwom 
antys}owianskiej propagandy niemieckiej. 

1) Ulatwianie wzajemnych stosunkow po-
migdzy praski obu Paristvv. 

ArtykuJ Vl 

Podkomisjom przysluguje prawo bezpošred-
niego porozumievvania sig ze sob§ we \vszy-
stkich sprawach wchodz^cych w zakres ich 
kompetencyj. 

Artykul Vil 
Konwencja niniejsza bgdzie ratyfikowana 

i dokumenty ratyfikacyjne zostan§ \vymienione 
w Belgradzie možliwie jaknajprgdzej, poczym 
bgdzie опа zarejestrowana w Sekretariacie Na-
rodow Zjednoczonych. 

Konwencja wejdzie w žycie trzydziestego 
dnia liczgic od daty wymiany dokumentow raty-
fikacyjnych i b§dzie obowi§zywala przez lat 
pigć. ježeli na szešć miesigcy przed uplywem 
tego okresu pigcioletniego žadna z Wysokich 
Umawiaj^cych sig Stron nie wypowie Konwencji 
bgdzie ona uvvažana za przedlužon^ na dalszy 
okres pigcioletni w drodze milczgcego porozu-
mienia i w ten sposob na nastopne окгеѕу pig-
cioletnie. 

Na dowod czego wyžej wymienieni Pelno-
mocnicy podpisali niniejsz§ Konwencjg i wyci 
sneli na niej swe pieczgcie. 

Sporzgdzono w Warszawie, dnia 16 marca, 
tysi§ic dziewigcset czterdziestego szostego roku 
w jgzyku polskim i serijskim, przyczym oba 
teksty uwaža sig za autentyczne. 

Za Jugosfav^jg Za Poiska 
Vladislav Ribnikar, w. r. Leon Kruczkowski, w. r. 

Член 2 

Овој закон влегле во живот со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федер аташната 
Народна Република Југославија", а обвезана сила добива кога ке се исполнат условите предвидени во членот 
Vil на Hip еди ата Конвенција. 

25 мај 1946 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република ЈугославиЈа 

Секретар, . I : гтседател, 
Миле Церуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 
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288. 
У К А З 

Врз основа членот 74 точка 6 на Уставот Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ прогла-
сете Општ закон за народните одбори кој го донеле 
Сојузното векје и Векјето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ, а кој гласи 

ОПШТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 
Во цел на понатамошно зацврстуење и раз-

виток на народните одбори како основни органи 
на државната власт, кои што настанале во 
текот на ослободителната борба против фа-
шизмот и реакциата, и во цел на, полна из-
градба на државната организација на Феде-
ративната Народна Република Југославија врз 
основа начелата на Уставот на ФНРЈ; 

за да се даде уште поширока основа за 
активно участие на народот во вршењето на 
власта; 

за да бидат најшироките народни маси, кои 
што со векови стоеле вон од власта, вклучени 
во државната управа и да би се научиле во 
управуењето со државата; 

за да се на сите степени во организацијата 
на државната власт во полна мера изразиле 
начелата на вистинската народна демократија; 

и за да се обезбеди единство на демократ-
ските начела во у с т р о ј с т в о ^ и работата на 
органите на државната власт и државната упра-
ва во нашите народни републики, автономни 
покраини и области. 

НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ 

д o н е е у е 

ОПШТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

I ДЕЛ 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 1 
Народните одбори се органи на државната власт 

преку кои народот ја врши својата власт во админи-
стративно-териториалеите единици. 

' Член 2 
Народните одбори се највисоки органи на држав-

ната власт во односите од локално значење на своја-
та територија. 

Народните одбори ги остваруат на својата тери-
торија и задатоците од општо значење. 

Член 3 
Народните одбори се претставнички органи, из-

брани на основа општо, еднакво и непосредно избор-
но право со тајно гласање. 

Член 4 
Народните одбори вршат власт и дон ©су ат во 

рамните на својата надлежност општи прописи на 
основа Уставот на ФНРЈ, уставот на народната ре-
публика, законите на ФНРЈ, законите на народната 
република, општите прописи на повисоките органи 
на др жалната власт и државната управа. 

Член 5 
Сите права кои на народните одбори им при-

п а ѓ а а т на основа Уставот на ФНРЈ, уставот на на-
родната република, сојузните закони, законите на! 
народната република и општите т р о ш а н ва пови-

соките ^органи на државната власт ги вршат народ-
ните одбори непосредно или преку своите органи и 
установи. 

Член б 
Народните одбори имаат право да ги претресу ат 

сите прашања од надлежноста на повисоките органи 
на државната власт и да им поднесу ат свои предлози. 

Член 7 
Меѓусебните односи пом ег ју народните одбори 

како и народните одбори и другите државни органи 
се осииваат на правата и должностите одредени во 
законите и другите општи прописи. 

Член *8 
Народните одбори се должни во изводуењето на 

општи и локални зад ат оци да се потпират на ини-
цијативата и широкото участие на, народните маси 
и на организациите на работниот народ. 

Член 9 
Народните одбори се образу ат на подрачјето на 

административно-териториалните единици: во места 
(села и помали градови), градови, околии, окрузи од-
носно области. 

Народната република може да има и област. 
Помала народна република не мора да ш а окрузи. 

Територијата на автономната област и областа 
се дели на околии, градови и места (села и погали 
градови). 

Секое земјиште се навода на подрачјето »а 
едно место ида:' град,. 

Со закон на републиката се врши администра-
тивно-териториална поделба на републиката. 

Член 10 
Во селата и помалите градови (гратчиња, трго-

вишта) се обравуе местен народен одбор. 
Две елли и овек je помали села кои по бројот на 

жителството и економската снага не се во состојба 
сами да управуат со своите работи, образуат еден 
местен одбор, под услов да со тоа не се нанесу« 
штета на економскиот и културниот живот на тие 
помали села. 

Одлука за образуење на еден местен народен 
одбор за две или п овек је помали села донесуе пре-
зидиум на народната скупштина на републиката, 
односно народната скупштина на автономната .по-
краина, по предлог на окружниот односно облас-
ниот народен одбор. 

Член 11 
Во градовите се образу ат градски народни од* 

бори. 
Законот на републиката одр еду е кои места или 

населби се градови, како и нивните имиња и граници. 
Законот на републиката одр еду е кои градови 

се oдделуат од административниот состав на околии 
јата односно о1кр|угот. 

Член 12 
Со закон на републиката можат во поголемите 

градови да се образу ат реонски народни одбори, 
а во особени случаи во големите градови и на-
родни одбори на населба. 

Член 13 
Градските народни одбори имаат степен на око-

лиски народен одбор. Градските народни одбори Ш 
градовите кои што се одделени од адмв-инистратив* 
ниот состав на округ от имаат степен на окружен 
народен одбор. 

Уредуењето и надлежноста на народните од-
бори на реоните односно населбите се одредете со 
статут на градскиот народен одбор. 
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Член 14 
Во аномијата се образу е околиски народен 

одбор. 
Околната обвак„а подрачје кое поврћу е во една 

природна и економска целина пов ек је места (села 
и помали градов«) што имаат заеднички економски, 
културни и административни интереси. 

Седиштето на околискиот »ароден одбор е во 
местото кое што е животен центар на околината. 

Околискиот народен одбор непосредно неодре-
ден на месните народни одбори. 

Член 15 
Во округ от се образуе окружен народен одбор. 
Округот обвакја подрачје од пов ек је околии кои 

што ^ е очину ат една природна и економе« а целина. 
Седиштето на окружниот одбор е во местото 

кое што е животен центар на ©кругот. 
Окружниот народен одбор е непосредно надре-

ден орган на државната власт на околиските на-
родни одбори, и над градските народни одбори на 
своето подрачје што имаат степен на околиски на-
роден одбор. 

Член 16 
Исклучително, на подрачјата кои што предста-

ву ат пошироко пространство од еден округ а чинат 
историска, економска и културна целост, може да се 
,/0i6pai3ye обла стен народен одбор. 

Обласниот народен одбор е непосредно надре-
ден орган на државната власт над околиските на-
родни одбори и над градските народни одбори' на 
неговото подрачје, што имаат степен на околиски 
народен одбор. 

Член 17 
Со ед г мачење, !одделуење и укину ењ е на а д т ! -

Вистратип ло. тер ито риа л ни единици, како и решу-
ење опор ори за нивните граници во рамките на една 
народна^pепублика се врши по прописите на зако-
ните од републиката. 

Член 1(8 
Ок'те гр ar јани на Федер ат,идната Народна Репу-

блика Југославија кои што се жители на админи-
стративно-теритооиалните единици сл'маат право да 
избираат и да бидат избрани во сите народна од-
бори, како и да ги уживаат останатите граѓански 
права и да вршат должино ст« во тие администра-
тивно -териториадни единици. 

За жител на административно-териториалната 
единица се смета секој граѓанин на Федеративната 
Народна Република Југославија кој што на подрачјето 
на таа административно-териториална единица има 
пребивалиште (место на постојано живеење). 

Законите и на закон основаните општи i.po^ trn 
ги лдредуат изборните и другите п,> кол : ><'"-т 
д,i гп уживаат, како и должности к.м чм:1 "i 
вршат оние грагјани на Федератиг.плта Паро:-? i 
публика Југославија на подрачјето нп алинци и 
тивно-териториалната единица во која тнт-) имаат 
само преби®алиште. 

Жителите на административно-територчллните е-
диници мораат да бидат уведени во списокот на жи-
телите на едно место или град. 

Член 19 
Народните одбори на местата (селата и помалите 

градови) и на градските населби ги избираат граба-
ните на две години, а околиските, градските, реон-
ските народни одбори во степен на околиски народен 
одбор, окружните и обласните народни одбори ги 
избираат грабаните на три години. 

Членовите на народните одбори одговорни се за 
својата работа и должни се да им поднесуат сметка 
на своите избирачи. 

Избирачите имаат право да го одзоват народниот 
одбор или некој член на народниот одбор и /пред. ро-
кот зџ кој се избрани^ 

Член 20 
Со општонародниот имот од локално значење 

управуе народниот одбор како правно лице врз осно-
ва на својот стопански план како и врз основа на 
општите прописи и напатствија од повисоките др-
жавни органи. 

Президиумот на народната скупштина на репу* 
бликата односно народната скупштина на автономна-
та покраина одлучуе со кој општонароден имот ке 
управуе окружниот односно обласниот, а со ко ј око-
лискиот народен одбор. Со сиот останат општона-
роден имот управуат градските односно месните на« 
родни одбори. 

Член 21 
Секој народен одбор има свој буџет во рамките 

на буџетот на повисокиот орган на државната власт. 
Народниот одбор располага со своите приходи 

и расходи на основа својот годишен буџет. Во буџе-
тот на народните одбори влегуат приходите од оп-
штонародниот имот со кој што управуе народниот 
одбор како и приходите од сите негови установи и , 
претпријатија, потоа со закон одредените јавни-даж-
бина Од својот буџет народниот одбор ги подмируе ) 

личните и материалните издатоци на сите свои opra--) 
ни, установи и претпријатија. 

Член 22 
За улравуење со општонародниот и*.ч>т и за 

остваруење на своите привредни и комунални зада-
тоци народните одбори можат да осниваат стопански 
претпријатија и установи и да склопуат договори и 
зајмови како и да превземаат други правни работи. 

Со закон ке се одреди во кој обем и под кои 
услови народните одбори можат да располагаат и 
управуат со општонародниот имот, да склопуат дого-
вори и зајмови, како и да превземаат други правни 
работи. * 

Народните одбори како правни лица ке бидат 
претставени од нивните извршни одбори преку прет-
седателот и секретарот. 

Член 23 
Народниот одбор донесуе статут за своето вна-

трешно устројство и работење кој што го потводуе 
повисокиот народен одбор, односно народната скуп-
штина на автономната покраина, или президиумот 
на народната скупштина на републиката, 

Член 24 
Народните одбори се должни да си укажуат едни 

на други сорабогуачка и помои j. 

Il Д Е Л 

ЗАДАТ ОЦИ И НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ 

А. Основни задатоци 
Член 25 

Народните одбори ги остваруат, во согласност 
со законите и прописите од повисоките државни ор-
гани, овие основни задатоци: 

1) поттик и организирање на непосредно уча-
атвуење на народните iv/аси во државната управа; 

2) спроведуење во живот на националната поли-
тика преку зацврснуењето братството и единството 
на рамноправните народи на Федеоативната Народна 
Република Југославија; преку сузбивањето на воспо-
ставуење привилегии по рагјање, положба, имотна 
состојба и степен на образовање, како и отклону, 
ење и сузбивање на секој акт што би дал привилегии 
или ги о г р а н и ч е л правата на основа разликата во 
народност, раса и вероисповест; сузбивање на секое 
проповедање на национална, расна и верска омраза и, 
раздор; 
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3) спроведуење политика на сојуз на работниот 
народ од градот и селото; 

4) организирање широките народни маси за за-
датоците на обновата и натамошната стопанска из-
градба на земјата и за остваруење на поарни мате-
риални услови за живот; 

5) раководење со општествено-економскиот жи-
вот на своето подрачје, участвуење ;во остваруењето 
на општодржавниот план и раководство во изград-
бата и во применуењето на сопствениот стопански 
план; 

6) заштита и П О Ј Ш К Ј на сиромашните и средните 
селами; участвуење во изводуењето иа аграрната ре> 
форма; 

7) помокј на работниот народ за здружуење и за 
организирање во одбрана од стопанската експлоата-
ција као и заштита на лицата во наемниот работен 
однос; 

8) подигање политичкиот и културниот Б И Б О на 
масите, работа за ликвидација на -неписменоста, спро-
ведбени обвезна основна настава и помагање даро-
вити и способни ученици да се усовршат во школ-
ско™ и стручното образовање; 

9) заштита на народното здравје и подигање 
здравствената свест на народот, како и грижа за ма-
лолетните лица, особено за оние што се во работен 
однос; помокј за живот и оспособуење на воените 
инвалиди и збринуење на немоќјните; 

10) заштита, чување и унапредуење на општона-
родниот имот, помагање на ^оперативните органи-
зации и вршење општа контрола над правниот сектор 
во стопанството; 

11) раководење со работата на лотчинетите уста-
нови, претпријатија и организации, надзор над уста-
новите на својата територија што не им се ним пот-
чинети и давање потребна полноќ j на сите установи 
ва нивното подрачје; ^ 

12) грижа за правилно физичко воспитање на на-
родот, а особено младината, помокј и надзор над ра-
ботата на фискултури,ите организации; 

13) грижа да жените стварно уживаат рамноправ-
ност со мажите во сите области на државниот, сто-
панскиот и општествено-оолитичкиот живот; зашти-
та мајката и детето со оснивање породилишта, дет-
ски домови и обденишта; 

14) спроведуење во жи|вот уставното начело за 
одделуење црквата од државата и за слобода на вер-
ските заедници, чие учење не се противи на Уставот, 
во вршењето на верските работи и верските обреди; 

15) грижа да грабаните одговарат на сите свои 
обвеза и должности засновани на Уставот и законот, 
особено грижа за полното применував на општо-
воената обвеза на грабаните; 

16) чување и заштита на граѓанските слободи и 
демократското уредуење на Федеративната Народна 
Република Југославија утврдени со Уставот, како и 
опречуење на секое противат,авио и незаконито упо-
требуење на гр ar јан смит е права со цел на промена 
и нарушував на уставното уредуење во против демо-
кратска цел; 

17) грижа да сите државни органи и установи 
како и грабаните на нивното подрачје се придржа ат 
на Уставот, на законите и на другите општи прописи; 

18) спроведуење во живот општите прописи, на-
редби и смерници на повисоките државни органи; 

19) п однесу ење на повисоките органи на држав-
ната управа предлози засновани на локалното иску-
ство и испитуење праксата, за измена законите, уред-
бите и другите прописи; 

20) вршење сите други задатоци што ке ги 
одредат уставот на народната република, законите и 
општите прописи на повисоките органи од државната 
управа. 

Б. Надлежност на народните одбори 
Местен народен одбор 

Ч л е н 26 
Покрај вршењето ha основните задатоци особена 

е надлежност на месниот народен одбор да го оствари 
поледелекиот план; да се грижи за материалнокул-
турното подигање на местото, да раководи со кому-
налните задатоци, да се грижи за унапредуењето на 
занаетите и месната индустрија!, како и да лосредуе 
во правилната размена на производите помет ју гра-
дот и селото. 

Во таа цел месните народни одбори ги вршат 
следните работи; 

а) во областа на планот 
1) донесување и о с т в а р е њ е на месниот стопански 

план; 
2) разгледувале плановите на оние установи и 

претпријатија на своето подрачје, кои што стоат под 
раководство на повисоките органи на државните 
власти и давање мислење за нив; 

3) собирање статистички податоци; 
4) водење евиденција за кооперациите и приват-

ните стопански претпријатија во местото; 
б) во областа на поледелството 

1) управував со селските (месните) пасишта, ли-
вади, утрини и ел.; 

2) управуење со месните расадници, семенските 
станици, со станиците на поледелските орудија и со 
материјалот; 

3) грижа за развитокот на сточарството, избављ-
ење приплодни грла и регулирање нивното исползу-
вав, унравуење со месната ветеринарска амбуланта; 

4) грижа за унапредуваа овоштарството и ло-
зјарството; 

5) раководење со кампањата за орање, за сеидба, 
за копање, за берење, за вршење и за други поле-
делски работи; 

6) грижа за шумите од месно значење; участие во 
чувањето на шумите и сузбивање на шумската штета; 
организирање сечењето и p асп оде лб а на доделените 
дрва; 

7) грижа за проширував на ораниците и за no-
ar о л е му е њ е ж е тв ата; 

8) участвуење во изводуењето на аграрната pev 
форма и колонизација; 

9) сузбивање полската штета; 
в) во областа на комуналниот живот 

1) раководење со месните извори, бунари, ци-
стерни, водопровод, со к а н а л и з а ц и ј а и надзор над 
нив; 

2) грижа за јавното осветление, за употребата 
на електричната енергија за нуждите на месното жи-
тел ство; 

3) грижа за месните јавни соопштенија; 
4) упр аву ење со месните дрвор еди, паркови и 

слично; грижа за подигање терени и домови за фис-
култура и надзор над нив; 

5)' управуење со месните кап алишта, пералници 
и надзор над нив; 

6) оснивање и раководење со месните установи 
за потребите на широките народни слоеви, како што 
се: занаетчиските работилници, берберници, фурни, 
гостионици, хотели, мензи и ел.; надзор над такви 
приватни заведенија; 

7) управувале со месните државни жилипши згра-
ди; надзор над жилишните згради воопшто и регу-
лирање употребата на жилиштата; помагање коопе-
ративната и приватната инициатива за изградба HI 
ж и Л1ИШ1НИТ е з гр ади; 

8) раководење со работите за изградба на ме-
стото, доколку тие работи не ги вршат органите на 
повисоките извршни одбори; остваруење на регула-
ЦИОН1ИОТ план; надзор над извршувавте) на градеж-
ните работи; 
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9) раководење со изградбата на месните па-
тишта; 

10) вршење на сите комуналии работи што не се 
дадени во надлежност на други органи; 

11) раководење со месните службености; 
г) во областа на трговијата и занаетчиството 
1) управуење со државните мелници од месно 

значење и надзор над мели идите; 
2) управуење со масните влачарници и по стро-

ења за у н а п р е ђ е њ е на кукјното производство и над-
зор над нив; 

3) надзор над касперативиите и приватните за-
наетчиски работилници и над трговиеките претпри-
јатија; 

4) одредуење норма за расподелба на рационира-
иите продукти во местото врз основа на општодр-
ж а bh ите норми за p анимирање; 

5) евиденција за движење на цените; контрола 
на записите на стоката ка ј ^операциите , трговците, 
трговските претпријатија на мало, занаетчиите и ел.; 

6) управуење со месното пазариште; 
7) земање участие во сузбивањето шпекулацијата 

во местото 
д) во областа на финансиите 

1) донееуење на месниот буџет; 
2) одредуење и собирање месни јавни дажбини во 

рамките на прописите од повисокиот орган на др-
жавната власт; 

3) грижа за собирањето на непосредните и по-
средните даноци во местото; контролирање извр-
шуењето на обвезите од сите поединци, кооперации, 
организации и претпријатија спрема државата; 

4) заклучуење зајмови со одобруење на владата 
на народната република. 

r j ) во областа на работните односи ^ 
1) организирање и p асп o р е ду ењ е на* човешката 

работна снага за јавни работи; организирање на упо-
требата средствата за влечење! и сточната работна 
снага; 

2) контрола над извршуењето прописите за упо-
требуење на работната снага, за работното време, 
за платите и надниците, за социалното осигуруење 
на работниците и намештениците; 

3) организирање жилишта, преноќишта, мензи и 
th . за работници; 

е) во областа на народното просветуење 
1) оснивање и водење аналфабетски курсеви; 
2) грижа за културен напредок на местото со 

оснивање културни домови, биоскопи и читалишта 
и ел., помагање на културните друштва и надзор 
над нив; 

3) материално издржуење на основните и месните 
школа; грижа и надзор над упишуењето и одењето 
На децата во основните школа; 

ж) во областа на социалната грижа и народ-
ното здравје 

1) грижа за децата без родители, помагање на 
фамилиите од загинатите борци, фамилиите на бор-
ците, жртвите на фашистичквот терор и ел.; 

2) грижа за изнемоглите и сиромашните; 
3) оснивање кујни, домови и склоништа за си-

ромашни; 
4) оснивање детски забавишта, обденишта и ја-

сли; надзор над нив; 
5) оснивање амбуланти, здравствени станици и 

ост анали месни здравствени установи и управуење 
со нив; 

6) подигање хигиената во местото; надзор над 
извршуењето на хигиенските и ветеринаромите про-
писи; 

управуење со гробиштата; 
в) надзор над приватните лекари и ап o теки; 

з) во останатите обласни 
1) водење матичните книги; склопуење бракови; 
2) водење административна и а д министра ти вио-

казнена постапка во рамките на својата надлежност; 

3) евиденција на жителите; 
4) пренесуење поштата каде нема поштенски уста-

нови; 
5) дисциплинска власт над своите службеници; 
6) помагање при регрутацицата и останатите дол-

жности за одбраната на татковината; помагање на 
организациите за подигање на физичката и одбран-
бената способност на народот; 

7) надзор над сите друштвени организации од 
месно значење; 

8) грижа за ред и мир врз основа на прописите 
и наредбите од повисоките државни органи; раково-
дење со селската помокјна милиција; 

9) соработуачка во спроведуењето на изборите 
за сите органи на државната власт; водење на изби-
рачките списоци. 

Член 27 
Градски народен одбор 

Градски народен одбор, на градот кој што е од-
делен од околината, како орган на државната власт 
на градот, има надлежност на местен и околиски на-
роден одбор. Градскиот народен одбор особено ке 
се грижи за зацврстуењето сојузот на работниот на-
род од селото и градот и за заштитата на работниот 
народ во градот од експлоатација, за подигање на 
комуналното стопанство и поарнуење на животните 
услови на своите грабани, особено на работниот на-
род, со подигање жилишни згради, со управуење на 
државните жилишни згради, со уведуење осветле-
ние, гас и други средства за осветление и греење, со 
уредуење на градските соопштенија, со оснивање на 
хотели, мензи, ресторани, со подигање паркови, игра-
лишта, санитетски установи и болници, детски до-
мови, обденишта, капалишта, летовалишта, културни 
домови, библиотеки, театри, биоскопи и т. ел. 

Градскиот народен одбор, кој што е одделен од 
округот врши на своето подрачје уште и одредени: 
работи од надлежноста на окружниот народен одбор. 

Член 28 
Околиски народен одбор 

Покрај вршењето на основните задатоци, око-
лискиот народен одбор особено е надлежен за план-
ското раководење со по неделивото во околната, за 
укажуење помокј на месните народни одбери во из-
вршуењето на нивните комунални работи, за поди-
гање и развивање на задругарството, локалната ин-
дустрија, занаетчиството и трговијата со цел на ма-
териалното и културното подигање на својот крај, 
за остваруење iv/ерки на социалната грижа за зацвр-
стуење на демократскиот поредок и чување правата 
на грабаните, како и а̂ обезбедуење и контрола 
на правилното применуење на законите, прописите и 
политиката на повисоките органи на државната власт. 

Во таа цел околискиот народен одбор ги врши 
ел е дните p аботи: 

а) во областа на планот 
1) донесуење остваруење на околискиот сто-

пански план; 
2) одобруење стопанските планови на месните 

народни одбори bio основните поставки; 
3) разгледуење плановите на оние установи и 

претпријатија на своето подрачје koci' стоат под ра-
ководство на повисоките органи на државната власт 
и давање мислење за нив; 

4) давање директиви на месните народни одбори 
за составање на нивните планови; 

5) раководење со статистиката во око лиј ат а, 
статистичката контрола и евиденцијата; 

б) во областа на поледелството 
1) поттик и контрола на сите поле дел ски работи 

и кампања; 
2) раководење со околиските подделски ста-

ници, машински станици, расадници, сточни болница 
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и амбуланти, со сточни станица и семенски склади-
шта, со околиски силоси и th. ; раководење со углед-
ните околиски полед влаш добра, ергели ev ол.; 

3) помагање оснивањето на кооперации' и над-
зор над ние; 

4) надзор над земјишните заедници и ел.; 
5) раководење со локалната (ветеринарска и 

атр ономе ка служба во око ли јата; 
6) |уча!ствуе1ње BIO одводу ењ ето на аграрната 

реформа и колонизација; надзор над правилното 
остваруење на аграрната реформа и колонизација; 

7) надзор над екаплоатациата на шумите опрема 
решењата од повисоките државни органи; чување 
шумите r/i' сузбивање шумската штета; пошумуење 
на гонетите; p аспор еду ење на сечењето; 

8) контрола над лот,от И риболовот; 
9) вршење на сите работи во областа на поле-

делството кои не се дадени во надлежност на дру-
гите органи; 

в) во областа на трговијата, индустријата 
и занаетчиството 

1) грижа и надзор над месната индустрија во 
околната; 

2) управуење со општонародниот имот од околи-
н о значење, како со околиските мелници, стругари, 
претпријатија за сечење дрва, тулани, влачарници, со 
електрични централи, со каменоломи, со трговски 
»претпријатија за снабдуење жителството со поледел-
ски орудија., со семиња и животни продукти; со гра-
дежните претпријатија, со автобуските и транспорт-
ните претпријатија; со околиските туристички устаг 
нови; надзор над такви приватни и кооперативни 
установи и претпријатија; 

3) грижа за развиток на занаетчиството, надзор 
над .приватните и кооперативните занаетчиски заве-
денија; грижа за развиток на кукјната индустрија; 

4) организација на внатрешното пазариште во 
околијата во рамките на директивите од повисоките 

1 државни органи; грижа за правилно снабдуење на 
жителите во околната; донееуење план за расл одел« 
ба на животните продукти во околната и контрола 
над неговото извршуење; 

5) контрола над работата на приватните и коопе-
ративните претпријатија; одредуење работното време 
во трговските, угостителските и занаетчиските заве-
денија; 

г) во областа на работните односи 
1) распоред на работната снага на јавни работи; 
2) инспекција на работните односи и работните 

услови; 
3) Водење евиденција на сите работници, наме» 

штоници и ученици во стопанството на териториата 
на околијата; 

4) општа контрола на установите за социалшото 
осигуруење од околиско значење; 

д) во областа на изградбата на селата и помалите 
градови 

1) изградба на жилишните згради во местата и 
јавните згради од околиско значење; 

2) контрола над управуењето на државните жи-
лишни згради; 

3) издавање дозволи за градење помали жилишни 
ипомокјни постројки, контрола над градежната деј-
ност и казнуење на градежните иступи; 

4) мелиорации и комаеации на земјиштата докол-
ку не го прејдуат обемот на околината; 

5) одржуење и изградба на патиштата од околии 
еко значење, помагање во изградбата и надзорот на 
патиштата од општо значење; 

6) одобруење плановите за регулација и изград-
ба на селата, доколку тоа^не е надлежност на пови-
соките државни органи; 

7) грижа за уведуење* осветление, уредуење ка* 
нали, снабдуење со вода на сите места во о к о л н а т а 
кои тоа не можат да го направат со сопствени сили; 

r j ) во областа на финансиите 
1) донесуење на околискиот буџет; 
2) располагање со основните и обртните средства 

на стопанството од околиско значење врз основа на 
одобрениот финансиски план; раководење со финан-
сиските работи на своите претпријатија и установи; 

3) контролирање на финансиското работење на 
месните нар одиш одбори и извршуењето на месниот 
буџет; 

4) разрез и наплатуење на непосредните и по-
средните даноци, доколку тоа не е дадено во надле-
жност на др}ги народни одбори; 

5) одредуење и собирање на околиски дажбини 
во рамките на законот и по одобрење на надлежни-
те повисоки државни органи; 

6) заклучуење зајкови по одобруење на владата 
на народната република; 

7) оснивање и управуење со околиските штедил-
ници; 

е) во областа на културата и про светата 
1) оснивање, надзор и материална грижа за ос-

новните школи, пониските поледелски и други струч-
ни школа и курсеви, школа за ученици во стопан-
ството, околиски народни библиотеки, околиски на-
родни универзитети; 

2) надзор над курсевите за општо и стручно 
образовање на работниците, селаните и намештен 
ниците; 

3) управуење со културно-просветните установи 
од околиско значење; 

4) надзор над работата на месните културно-
просветни установи, 

ж) во областа на народното здравје и социалната 
грижа 

1) раководење со работата и кампањите за чува-
ње и подигање на народното здравје во околната ; 

2) управуење со околиските болници, амбуланти и 
здравствените станици; 

3) превземање мерки и кампањи за сузбивање 
епидемии доколку не го прејдуат обемот на око* 
лијата; 

4) контрола над работата на приватните лекари, 
ветеринари и апотеки; 

5) општа санитетска контрола во околијата; 
6) организирање здравствената заштита мајките 

и децата; 
7) грижа за збрињуење на малолетните, оболели-

те и не^окјните; 
8) управуење со околиските установи за социал-

ната заштита; надзор над приватните и друштвените 
установи на социалната заштита во око, ијата; 

9) грижа за збринуење инвалидите, воените сира-
чиња и останатите жртви на војната и ф а ш и с т и ч к о ! 
терор доколку тоа не го вршат повисоките органи; 
евиденција за нив; 

10) вршење на сите работи на секторот на соци-
алното збрину е ње кои не се дадени во надлежност 
на други органи; 

з) во останатите области 
1) пропишуење мерки за одр жу ењ е на јавниот 

ред на јавни места, патишта, улици, плоштади и па-
зарните, во рамките на прописите од повисоки ге 
органи; 

2) контрола на евиденцијата на граѓанските со-
стојан кај месните народни одбори; 

3) укажуење помокј на удружењата на раб:: K I H O T 

народ; 
4) водење административна и админисгративно-

казнена постапка во прв степен во сите предмети кои 
во првиот степен не се ставени изрично во надле-
жност на месните народни одбори или на повисоките 
државни органи; 

5) избор и разрешуење судиите и судиите порот-
ници за околиските судови; 

6) грижа за правилното сиров ед у ењ е изборите во 
околијата; 



Вгојр;н1Ик, 28 мај 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 43 — Страна 437 

7) грижа за правилното свикував и изводуење на 
месните собори на избирачите; 

8) решења за службеничките односи на околиски-
те службеници и службениците на месните народни 
одбори и нивните установи, по предходна согласност 
на окружниот извршен одбор; дисциплински надзор 
над службениците на околискиот нареден одбор и не-
говите установи. 

Член 29 
Окружен народен одбор 

Покрај вршењето на основните задатоци, окру-
жниот народен одбор особено е надлежен за непо, 
средна грижа и надзор над спроведувањето на општи-
те задатоци на државната управа и политика на Со-
јузната влада и владата на републиката во подрачјето 
на округот; за грижа За правилната употреба, расло-
делба и подигање на службеничките кадрови; за 
остварував планот, раководење и општата контрола 
над индустријата, шумарството, градежите, тргови, 
јата и работните односи, доколку не се во надле-
жност на повисоките државни органи; за соработу-
вачка во чувањето на државната безбедност; за по-
дигање' на општата култура и надзор над средната 
настава; за грижа и спроведуење избори и участвуе-
ње на народните л<;аси во државната управа. Во таа 
цел окружниот одбор ги врши следните работи: 

а) во областа на планот 
1) донесуње и остварував на окружниот стопан-

ски план; 
2) одобрував стопанските планови на околи, 

ските и градските народни одбори во основните по-
ставки; 

3) разгледував плановите на оние установи и 
претпријатија на своето подрачје кои стоат под ра-
ководство на повисоките органи на државната власт 
и давање мислења на нив; 

4) давање директиви на околиските и градските 
народни одбори за составање на нивните планови; 

5) организирање статистиката во округот; стати-
стичката контрола и евиденција; 

6) во областа на поледеството и шумарството 
1) управуење со окружните угледни поледелски 

добра, со семенските складишта, големите сточни 
станици, ергели, сточни болници и ел.; 

2) донесував прописи за искористуење приват-
ните поледелски машини, за цените на нивните услу-
ги во рамките на општиот ценовник; контрола над 
нивната работа; 

3) участвуење во спроведував™ на аграрната 
реформа и колонизација и контрола над тоа спро-
веду ење; 

4) спроведував планот на лопту\;уење и планот 
за експлоатација на шумите; чување шумите и над-
зор над шумите; 

5) оснивање и раководеае со претпријатијата 
за слатководно и поморско рибарство; надзор над 
слатководно^ и поморското рибарство; 

6) контрола над остварувањето на поледелските 
планови во околиите и донесував мерки за осигу-
р у в а в на нивното спроведував; 

в) во областа на индустријата и занаетчиството 
1) управував со државните индустриски прет* 

при јатна одредени од президиумот на народната 
скупштина на републиката; 

2) д а в а а е дозволи за работа на приватните и 
^оперативните индустриски претпријатија, сем оние 
за кои дава дозвола Сојузната влада, односно вла-
дата на републиката; 

3) д а в а а е производни задатоци на индустриски-
те и занаетчиските претпријатија во рамките на сто-
панскиот план, доколку тоа не го вршат други сто-
пански организации; 

4) д а в а а е дозволи за работа на приватните и 
кооперативните занаетчиски претпријатија и заведе-

нија; д а в а а е напатствија на околиските народни 
одбори за контрола над нив; 

5) о ш и в а а е и управував со претпријатијата за 
експлоатација на шуми и прерабатуеае на дрвото 
од окружно значеае што се одредени' од »президиум 
мот на народната скупштина на републиката; 

г) во областа на градежните и комуналното 
стопанство 

1) оснивање и управував со окружните градежни 
претпријатија; 

2) подготовуење. и извршував планот за изград-
ба на села1а и градовите; 

3) одобрував регулацијата и парцелацијата на 
населбите; давање градежни дозволи ее^ оние за 
кои се надлежни други државни органи; 

4) давање дозвати за оснивање приватни гра-
дежни .претпријатија и претпријатија за производ-
ство на градежен материал, доколку за тоа не се 
надлежни други државни органи; контрола над ра-
ботата на градежните претпријатија; 

5) изградба канали, пловни патишта и хидро-
технички објекти од окружно значење; регулација 
реки, канали и изградба пристаништа, доколку тие 
работи не ги вршат сојузните органи или органите 
на републиката; 

6) изградба летовалишта, бањи, и казалишта од 
окружно значење и управував со нив; 

7) надзор над комуналното стопанство во градо-
вите и донесуење прописи за регулирање на жили-
шните односи во градовите; 

8) изградба и одржуење патиштата од окружно 
значење; контрола на изградба патиштата од селско 
и околиско значење; помекj во изградбата, одржу-
ењето и надзорот над патиштата од општо значење; 

9) соработуачка на изградбата на поштенската, 
телефонската и телеграфската мрешка во округот; 
соработуачка на изградбата на железниците во 
округот; 

д) во областа на трговијата 
^ о р г а н и з а ц и ј а на внатрешното пазариште во 

округот; 
2) создавање планови за снабдуење на округот 

и раководење со расподелбата на рационираните 
продукти во округот; 

3) оснивање и раководење со окружните тргов-
ски претпријатија во рамките на нгпатствијата на 
министерството за трговијата и снабдуењето на на-
родната република; 

4) давање дозволи за трговски заведенија и ре-
гулирање работата на приватните и ^оперативните 
трговски претпријатија; -контрола над приватната и 
^оперативната трговија; 

5) донесував прописи за организација и одржуе-
а е панаѓури во округог; 

6) одредував цените на артиклите врз основа на 
општиот ценовник; контрола над цените; 

7) донесуеае прописи за одредував височината 
на накнадата за занаетчиските, транспортните и сли-
чни услуги; 

8) организација за откупував на продубите и 
индустриските сировион во округот, доколку тоа не 
го вршат повисоки државни органи; 

9) осниваае и управував со претпријатија за 
окружни локални соопштенија; контрола работата 
над приватните и кооперативните транспортни и со-
општителни претпријатија во округот; донесував 
прописи за регулирааето на локалните соопштенија 
во округот; 

10) организација на систематска борба против 
шпекулацијата и д а в а а е напатствија на околиските 
и градските народни одбори за водење на таа борба; 

r j ) во областа на финансиите 
1) донесував на окружниот буџет; 
2) располагаае со основните и обртните сред-

ства на стопанството од окружно значеае на основа 
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одобрениот финансиски план; раководење со финан-
сиските' работи на своите претпријатија и установи; 

3) .контрола на финансиското работење на ме-
сните, градските и околиските народни одбори и из* 
вршуењето на нивниот буџет; 

4) пропишуење окружни дажбина по одобруе-
ње на надлежните повисоки државни органи; 

5) заклучуење зајмови по одобруење на влада-
та на народната република; 

6) разрезуење на одредените форми на данокот 
и надзор над наплатуењето на данокот од страна на 
пониските органи; 

7) надзор над работата на кредитните установи 
во округот; 

8) оснивање и управуење со окружните штедил-
ници и слични кредитни установи по одобруење на 
надлежниот повисок државен орган; 

е) во областа на работните односи 
1) хигиенска, техничка и општа инспекција на 

трудот; 
2) посредуење во работните спорови од поголемо 

значење; 
3) општа контрола над работата на установите 

за социалното осигуруење; 
4) превземање мерки за подигање и оспособуе-

ње на квалификована работна сила; оснивање и из-
држуење на интерна™ за ученици во стопанството; 

5) превземање мерки за поарнуење животните и 
културните прилики на работниците и селските иад^ 
ничари; грижа за оснивање бањи, лечилишта и лето-
валишта за нив; 

ж) во областа на просветата 
1) надзор над спроведуењето на општата обвез-

на основна достава; 
2) надзор над основната и над општата и струч-

ната средношколска настава во округот; издржуење 
на средните школа; оснивање интернати; 

3) оснивање и управуење со окружните театри; 
помагање останати!е просветни и културни установи; 

4) надзор над приватните школа; џ 

з) во областа на народното здравје o 
социалната грижа 

1) оснивање окружни санитетски установи како 
што се болници, лечилишта и ел. и управуење со нив; 

2) раководење со борбата против епидемии во 
округот; 

3) донесуење дополнителни прописи за органи-
зација на санитетската служба и одржуење хи-
гиената; 

4) контрола нал околиските и градските здрав-
ствени установи, 

5) издавање дозволи за работа на лекарите и 
апотекарите; 

6) издавање дозволи за работа на удружењето 
за социална помокј и збринуење од окружно, околи-
н о или месно значење; контрола над нивната ра-
бота; 

7) издавање дополнителни прописи за збринуе-
н>е над изнемоглите, незбринатите и жертвите на вој-
ната и фашисткиот терор; 

8) оснивање окружни установи за збринуење и 
управу ©ње со нив; 

и) во останатите области 
1) грижа за правилно организирање на сите ор-

гани на државната управа, установи и претпријатија 
во округот; 

2) донесуење решења за службеничките односи* 
на службениците на окружниот одбор и на сите 
окружни установи, давање согласност на поставув-
аната и останатите службени односи на службеници-
те на околиските, градските и месните народни од-
бори и нивните установи, сем оние службеници кои 
ги распоредуе владата н народна република, дисци-

плинска контрола над службениците на окружниот 
народен одбор и неговите установи и претпријатија; 

3) избор и разрешуење судиите и судиите-по-
р оти ицн на окружниот суд; 

4) водење административна и ад^инистративно-
казнена постапка во работите од својата надлежност; 

5) донесу ©ње дополнителни прописи за движе-
ње и дозвола на пребивање; 

6) грижа за спроведуењето на изборите в о . 
округот; 

7) надзор над правилното извршуење на пропи-
сите за изборите за пониските народни одбори. 

Член 30 
Областен народен одбор 

Обласниот народен одбор има ист,з надлежност 
како окружниот народен одбор. Президиумот на на,* 
родната скупштина на републиката може, со оглед 
на стопанско™ и културното значење на областа да 
му стави на обласниот одбор во задаток раководење 
со претпријатијата и установите кои што имаат обла-
сно значење и да пренесе во негова надлежност дру-
ги работи од поедини области на државната управа. 

Член 31 
Со закон на републиката можат да се мењаваат 

надлежностите установени во членовите 26—30 на 
овој Закон само во рамките на начелата во нив 
содржани. 

IM ДЕЛ 

УСТРОЈСТВО НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

А. Состав и изборни ред 

Член 32 
Бројниот состав на народните одбори се утврдуе 

врз основа на нормата која ја одреду© законот на 
републиката земај«ји го во оглед бројот на жители-
те, обемот и сложеноста на стопанските, културните 
и другите локални односи, а во следните граници: 

во местен народен одбор се избираат од седум 
до триесет и пет народни одборници; 

во градски и околиски народен одбор од чети-
риесет и пет до шеесет народни одборници; 

во окружен и градски народен одбор со степен 
на окружен одбор од осумдесет до стодваесет на-
родни одборници, а во областен народен одбор од 
деведесет до стопедееет народни одборници. 

Член 33 
Закон на републиката во согласност со основ-

ните начела, на сојузниот закон, ги одр еду е пропи-
сите за изборите на народните одбори, за начелата 
на кандидуење и за поделбата на изборната единица. 

Изборите за околиските и повисоките народни 
одбори се спроведу ат по изборните единици така 
да се во една изборна единица по правило избира 
еден одборник. 

Изборите ги с п р о в е д а т изборни комисии кои 
се независни во работата од месните управни органи. 

Член 34 
Одборникот можат да го одзоват само избира-

чите на изборната единица во која што е избран. 
Одборниците можат да бидат одзв.ани само ако за 
одзив ање на соборите од избирачите се изјасни мно-
зинството на избирачите во изборната единица. Ме-
сните народни одбори, градските народа« одбори, 
односно пониските народни одбори во градот, кога 
е во прашање одвивање на одборник од повисок 
народен одбор, должни се за резултатот на гласање-
то за одзив ање да го известат оној народен одбор 
чиј одборник се одзива. Кога народниот одбор, чиј 
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одборник се одзива прими извештај за резултатот 
на гласањето на соборите на избирачите, ги испраа j а 
на повисокиот народен одбор, на народната скуп-
штина на автономната покраина, односно на прези-
диумот на народната скупштина на републиката, кој 
распишуе поновни избори во таа изборна единица, 

Распишуење поновни избори за целиот народен 
одбор на една административна-териториална едини-
ца може да се врши ако на соборите на избирачите 
за одзивање гласа мнозинство на сите избирачи на 
таа административног^,иториална единица. 

Нови избори поради одзив ање на одборииците 
или на народниот одбор се врши по истите начела 
и постапка како и редовните избори. 

Со закон на републиката ке се пропишат побли-
ски одредби за тоа во кои случаи, под кои услови и 
на кој начин ке се врши сазивање на одбор китите. 

Б. Народни одбори и собори на 
избирачите 

а) Народни одбори 

Член 35 
Наредните одбори ги вршат правата кои што им 

се дадени како на највисоки органи на државната 
власт на административно-териториалната единица не-
посредно на скупштината на своите одборници или 
преку своите извршни и управни органи. 

Член 36 
Народните одбори не можат да ги пренесат на 

своите извршни и управни органи следните работи, 
за кои се тие исклучиво надлежни: 

1) избор и разрешуење членовите на извршниот 
одбор; 

2) распуштање пониските народни одбори и из-
вршните одбори; 

3) распишуење избори за пониските народни од-
бори; 

4) расправање за извештаите на својот извршни 
одбор; 
# 5) донесуење на буџетот и стопанскиот план; 

6) донесуење решења за заклучуење зајмови; 
7) донесуење решења за оснивање претпријатија 

и установи; 
8) донесуење статути на народниот одбор; доне-

суење пословник за својата скупштина; 
9) донесуење одлуки за поновните избори на од-

бори ицит е; 
10) избор на дисциплинскиот суд за службени-

ците; 
11) донесуење одлуки; 
12) поништуење, укинуење и менување одлуки на 

пониските народни одбори; 
13) избор и разрешување на судии и судии-порот-

ници; 
14) установу ење месни дажбини; 
15) останати работи кои законот изрично ги дава 

на одборот како целост. 

Член 37 
Народните одбори, извршуејкји ги работите од 

својата надлежност, донесуат врз основа на законот 
и другите прописи, одлуки, наредби, напатствија и 
решења. 

Одлуките и наредбите на народните одбори се 
објавуат со потпис на претседателот и секретарот на 
извршниот одбор во весници и пџ друг уобичаен 
начин. 

Член 38 
Народните одбори имаат право да пропишуат 

казни за повредуење на своите прописи, а тоа: обла-
сните, окружните и нему рамен градски народен од-
бор на јповеќе до три месеци лишуење од слобода 
или принудна работа без лиш} ење од слобода или 
паричка есазна до 5,000 динари; градскиот и околи-

скиот народен одбор најповеќе до два месеца лишу-
ење од слобода или принудна работа без лишуење 
од слобода или парична казна до З.ООО динари, а 
месниот народен одбор на јшвек ј е до месец дена ди-
шу ење од слобода или принудна работа без лишуење 
од слобода или парична казна до 1.500 динари. 

Член 39 
За,:^:данијата на народните одбори се редовни или 

ванредни. Редовните заседанија се одржуат во ро-
кови кои ке ги одреди уставот на републиката. Ван-
редните заседанија ги свикуе извршниот одбор по 
сопствена иницијатива, по барање на мнозинство!o 
на одборницаТе или по барање на повисоките народни 
одбори и нивните извршни одбори. 

Член 40 
На првиот состанок на народниот одбор се из-

бира верификационо комисија, која ги испитуе пол-
комокјијата на избраните одборници. 

После верификацијата на мандатите одборници ге 
ја полагат следната заклетва: 

„Се заколнуам со својата чест и со честа на 
својот народ оти верно ке му служам на народот, 
оти ке се при др жу ам на Уставот и законите, оти ке 
ги чувам и бранам демократските придобивки чна 
ослободителната народна борба, остварена во на-
родната власт и оти својата должност ке ја вршам 
совесно и одано вложуејки ги сите свои сили за на-
предок и благосостојба на својот народ и на Феде-
ративната Нардна Република Југославија". 

Член 41 
Народниот одбор избира за секое заседание прет-

седател, кој што раководи со седниците, Со седни-
ците на месните народни одбора раководи претсе-
дателот на народниот одбор, кој што е уедно и прет-
седател на извршниот одбор. 

Седниците на народниот одбор по правило се 
јавни, во колку народниот одбор од оправдани ра-
злози инаку не одлучи. 

Член 42 
Народниот одбор може да донесуе полноважни 

заклучоци ако на седницата е приватно мнозинство 
на одборници^. 

Наредниот одбор m донесуе своите заклучоци со 
мнозинството на гласовите од присатните одборници. 

Член 43 
За вршење поважни работи, како подготвуење 

одлуки, вршење анкети, и т. ел., народните одбори 
можат да образуат од својата средина посебни од-
бори. 

Члан 44 
Одборниците имаат право да присаствуат со со-

ветодавен глас на седниците на управите од устано-
вите и претпријатијата на својот народен одбор и на 
пониските народни одбори на своето подрачје. 

Право на застапуење на народниот одбор имаат 
одборниците само кога се изрично овластени од сво-
јот народен одбор. 

Член 45 
Одборници^ уживаат \тмуиитетеми права на по-

драчјето на својот народен одбор. Тие не можат без 
предходно одсбруење на извршниот одбор на на-
родниот одбор на кој што му припаѓаат да бидат 
апсени и предадени на суд, сем во случај затекну-
ење па дело на злочин или на опасност од бегање. 
Во случај на апсење одборник вон подрачјето на на-
родниот одбор на кој што му гарип ar j а, без одлага-* 
ње се обавестуе извршниот одбор на тој народен 
одбор. 

Член 46 
Одборниците мат ери а лио одговараат за штетата 

што При вршењето на својата службена долли^ст 
ке ја учинат со незаконита или неправилна работа. 
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Поблиски одредби за" мат ер и али ата одговорност 
на народните одборници ке пропише закон на репу-
бликата. 

Член 47 
Одборн.и|ците за својата службена работа одго-

ворни се на својот народен одбор спрема послов-
НИКОТ. 

За кривични дела кои ги учинат во службената 
должност, одборниците одговараат по прописите на 
кривичниот закон. 

Член 48 
Службата на одборниците е почесна и по пра-

вило бесплатна. 
Народниот одбор може да им одобри накнада на 

оние одборници кои што раководат со одделение или 
отсек и кои со вршењето на должноста во народ-
ниот одбор толку се завземени да не можат редовно 
да се бават со своето занимавање. 

Во статутите на народните одбори мора да биде 
одредено колку одборници ке примаат постојана на-
кнада за својата работа, како и начинот и условите 
за нашадуење трошковите. 

Член 49 
На одборници те им престануе мандатот: со гу-

бењето на избирачкото право; со одлуката на изби-
рачите за одбивање; со постојано напуштање тери-
т о р и ј а на народниот одбор; со осуда за бесчесно 
дело. 

б) Собори на избирачите 
Член 50 

Во селата Gi' помалите градови (гратчињата, тр-
говиштата) се свикуат месни собори на избираните. 

Соборот на избирачите се свикуат со цел на раз-
гледуење прашањата што се односуат на животот на 
селото односно местото и на работата на месниот на-
роден одбор. Покрај тоа може на соборите на изби-
рачите да се раоправат прашања од интерес и зна-
чење за животот на околната , o кругот односно 
областа, автономната област, автономната покраина, 
народната република и Федеративната Народна Ре-
публика Југославија. 

Член 51 
Соборите на избирачите ги свикуаат према, по-

треба, а најмалку еднаш во два месеца, месните на-
родни одбори. Собор на изборните ке се одржи и 
кога ке го побара една петина на избирачите во 
местото предлага јќи му на месниот народен одбор 
дневен ред. 

Ако месниот одбор обвакја повекје села или е 
местото големо, соборите можат да се одржуат во 
поедини села или во поедини делови на местото. 

Со соборот раководи претседателството, кое 
што го избира соборот на избирачите. 

Член 52 
Право на участие во работата на соборот на из-

бирачите имаат сите избирачи на то,а место. 
За состанокот на соборот на избирачите се води 

записник. 
Член 53 

Месниот народен одбор должен е на својата сед-
ница да расправа за заклучоците на соборот од изби-
раните. Во случај да месниот народен одбор смета 
оти заклучоците на соборот од избирачите се одне-
суат на повисоките органи или да се незаконити или 

, неправилни, ги ис-прак j а на повисокиот народен одбор. 

Плен 54 
За оите превземени мерки за извршење заклуг 

чоците на соборот на избирачите народниот одбору 
поднесу е извештај на наредниот собор на избирачите. 

Закон на републиката донесуе поблиски одредби 
за соборите на избирачите. 

в) Извршни одбори 
Член 55 

Извршните одбори се извршни и управни органи 
на народните одбори кои што ги остваруат задатоците 
и работите од надлежноста на народните одбори, 
доколку не се со закони и други прописи ставени во 
исклучива надлежност на самиот народен одбор. 

Народните одбори избираат од својата средина 
извршни одбори и ги p азрину ат сите или поедини 
негови членови. 

Извршните одбори одговараат за својата работа 
и полагаат сметка на својот народен одбор. 

Извршни орган на нар одни ге одбори за пома-
лите села се претседателот и секретарот на одборот. 

Член 56 
Извршниот одбор го сочинуат претседател, пот-

претседател, секретар и други членови. 
Бројот на членовите на извршниот одбор се од-

редуе според нормата која ја пропишуе законот на 
републиката, земај«ји го во оглед бројниот состав 
на народниот одбор, обемот и сложеноста на рабо-
тите кои ги врши. 

Претседателот претседава на седниците на из-
вршниот одбор. Претседателот и секретарот ја усме-
руат работата на извршниот одбор, ја ускладуат ра-
ботата на сите одделена односно отсеци, вршат во 
името на извршниот одбор општ надзор над устано-
вите и претпријатијата на народниот одбор. 

Повисокиот извршни одбор може по предлог на 
понискиот извршни одбор привремено да го одда-
лечи од служба членот на понискиот извршни од-
бор во случај кога неговото понатамошно остануење 
би било противно на угледот и интересот на служ-
бата. Конечно решење за това донесуе народниот од-
бор на првото наредно заседание. 

Член 57 
Извршниот одбор донесуе заклучоци на седни-

ците со мнозинство на гласовите од сите свои чле-
нови. 

Седниците ги свикуе претседателот во роковите 
предвидени со пословникот или според потребата, 
како и на барање на секој член. 

Закон на републиката пропишу е поблиски од-
редби за работата на извршните одбори. 

Член 58 
Извршниот одбор ги извргну е сите одлуки, на-

редби, напатствија и решења на својот народен од-
бор како и уредбите, правилниците, нап а т о в и j ат а̂  
наредбите и 'решената на повисоките органи на др- -
жавната управа. 

Извршниот одбор донесуе обвезни наредби од 
општо значење, напатствија и решења. Наредбите се 
донесу ат во цел на спроведуење одлуките на народ-
ниот одбор, како и на основа овластуењето на за-
конот, другите општи прописи на повисоките држав-
ни органи и овластуењето на народниот одбор. 

Наредбите, напатетвијата и решената на извр-з 
шниот одбор ги потпишу ат претседателот и секрет 
тарот. 

Наредбите на извршниот одбор се објаву ат во 
месните весници и на друг уобичаен начин. 

Член 59 
Сите задатоци и работи кан му се дадени цо. 

надлежност како на извршни и управни орган Hi3Bp:ž 
шниот одбор ги врши како целост и колективно ра-Ј 
ководи со сите гранки на државната управа. 

Обласни, окружни, градски и поголеми околиски 
извршни одбори имаат одделен*а односно отсеци за . 
непосредно раководење на поедини гранки на упр 
вата. 

На чело на одделената односно, отсеците, стоат 
.членови,на извјЉѓшот одбор како' повереници за 
поедини гранки на управата. 



#СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НД ФШР&тндТ4 НАРОДНА РИУБЛИКа ЈУГОСЛ&ВИЛ 

ОГЛАСНИ ДЕО. 
СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РУДАРСТВО, САРАЈЕВО 

Подела рудног поља 
Министарство индустрије и рударства, Одељење 

за рударство у Сарајеву објављује, да је Управа 
Државних угљенокопа у Сарајеву испред Државног 
ерара Народне Републике Југос лави j е од 14 марта 
1946 године замолила поделу једног рудног поља у 
површини од 197 хектара лежећег у Срезу мостар-
ском, на мрки угаљ, приложивши лежајни нацрт. 

•Слој мрког угљена установљен је бушотином 
број 31 на кат. честици број 452 К. о. Мостар-села, 
власништво КЧхре уд. Џеба из Мостара, a на за-
штитном пољу број 529/83. 

У овом предмету прописана расправа у смислу 
§ 57 Р(ударског закона за Босну и Херцеговину 
одређује се за 30 маја 194ti године у 9 часова пре 
подне на лицу места, па се позива на расправу сва-
ко лице, које на то им'а правда, а нарочито молиоц 
рудног поља обзиром на одредбе §§ 39 и 40 поме-
нутог закона. 

Бр. В-3-9625/46. — Из Министарства индустрије 
и рударства, Сарајево 16 м^ја 1946 године. 
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КОНКУРСИ 
ХИГИЈЕНСКИ ИНСТИТУТ КОМИТЕТА ЗА ЗА-

ШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ 
Конкурс за пријем лекара у службу Хигијенског 

института 
Хигијенски институт Комитета за заштиту народ-

ног здравља при Влади ФНРЈ овим расписује кон-
курс за пријем четири лекара и то: 

I лекара за хигијену школског и предшколског 
4 Доба; 

I лекара за хигијену рада; 
I лекара за општу хигијену; 
I лекара за хигијену села и насеља (могу уче-

ствовати и архитекти који су се специјално бавили 
овом граном хигијене). . 

Лекари који желе да учествују на овом конкурсу 
поднеће молбе до I јула 1946 године Персоналном 
одељењу Комитета за заштиту народног здравља 
ђри Влади ФНРЈ, Булевар Југословенско армије 
број 16. 

Уз Mio л бу таке ир ану са IO.— динара таксених ма-
рака треба приложити уверење народних власти: 

да није лишен активног и пасивног изборног 
права; крштеницу, лекарску диплому, докуменат o 
Држављанетву и уверење o досадашњој лекарској 
служби. 

Суделовати на овом конкурсу могу сви лекари 
[држављани Федеративне Народне Републике Југо-
славије, a првенство имају лекари мги0еничари или 
лекари који су провели најмање 5 година у хигијен-
ској служби пре рата. 

Принадлежности ће бити одређене према Уредби 
b постављењу, унапређењу и пензиони е ању службе-
ника савезне државне управе. 

фр. 1043. — Из Персоналног одељења Комитета 
sa заштиту народног, здравља дрм Влади ФНРЈ. 

' 7 ' К. 3846 1-3 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕЂИВАН^ САЈМА 

И ИЗЛОЖБИ У БЕОГРАДУ 
Ликвидациона! одбор Друштва за приређиван^ 

сајма и изложби у Београду (Београдски сајам), по-
зива све -повериоце и дужнике Друштва, да му за 
IO дана по овеме позиву писмено доставе своја ис-
траживања, односно дуговања. Пријаве треоа по-
днети Ликвидационом одбору преко Трговинске 
коморе у Београду, Кнез Михајлова ул, бр. 33/1. 

3165 1-1 

БЕОГРАДСКА ЗАЛОЖНА БАНКА A. Д. 
Одржаће 29 јуна 1946 године у 11 часова у свом 

локалу Коларчева 5, XXXIX редовни збор акциона-
ра са овим дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројање 
гласова и оверавање записника; 

2) извештај Управи j r и Надзорног одСора o ра-
ду и рачунима за 1945 годину; 

3) примање извештаја и давање разрешнице 
Управном и Надзорном одбору; 

4) решавање o предлозима уирсзиним или поје-
диних акционара; 

5) избор четири члана за Управни и једног члана 
з i Надзорни одбор. 

Депоновање акција вршиће се на банчиној бла-
гајни до 25 јуна 1946 године до 12 часова. Акциона-
ри су дужни поднети уверење надлежне власти да 
имају изборно право гласа. 
3161 1-3 Управни одбор 

НАВИС БРОДАРСКО A. Д. ИЗ БЕОГРАДА 
Одржаће своју редовну годишњу скупштину на 

дан 29 јуна 1946 године у 17 часова по подне у дру-
штвеним просторијама Николе Спасића ул, бр. 3/1 
са овим дневним редом: 

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

2) извештај Управног и Надзорног одбора и 
завршни .рачуни. Решавање o истим и давање разре-
шнице Управном и Надзорном одбору; 

3) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
4) предлози и питања. 
Акције или потврде o депоновању акција поло-

жиће се на благајни друштва на три дана пред 
скупштину. 
3162 1-1 Управа 

„ЈУГОШКОДА" A, Д. ИЗ БЕОГРАДА 
Одржаће своју редовну го цппњу скупштину 

акционара на дан 2S јуна 1б46 телфие у 11 часова 
пре подне v друштвеним просторијама Париска ул. 
бр. 13 са оним дневним редом: 

1) избор записничара и дв i акционара за овера-
вање записника v броење гласова; 

2) извештаји Управе и ^одношење рачуна, ре-
шавање o пгедлозима У веги са рачунима; 

3) предлози o изменама у друштвеним пра-
вилима; л 4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор, 

5) предлози и питања. 
Акционари који желе учествовати на скупштини 

дужни су да своје акције или потврде o депонова-
њу положе на друштвеној благајни на гри дана пред 
скупштину. 
3164 1-1 Управа 
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ДРЖАВНИ МАГАЗИН „БУДУЋНОСТ У ВАЉЕВУ 
На основу упутства Министарства трговине и 

снабдевања Србије бр, 1460 од 13 фебруара 1946 го-
дине и Окружног народног одбора у Ваљеву бр. 794 
од 20 фебруара 1946 године, извршни одбори Среза 
ваљевско! и подгорског и града Ваљева, одлуком 
својом бр. 337 од 15 марта 1946 године, уз сагласност 
Земаљског народног магазина у Београду, основали 
су: Државни срески магазин „Будућност", са седи-
штем у граду Ваљеву, a за исхрану и снабдевање 
становништва Срез? ваљевског и подгорског и града 
Ваљева. 

Министарство трговине и снабдевања Србије од-
луком својом III бр. 18254 од 20 марта 1946 године, 
одобрило је правилник и рад овога предузећа. По 
овом правилнику, предузеће се бави трговином како 
рибом која потпада под режим планске расподеле 
тако и оном у слободном промету. За ту сврху може 
отварати разне врсте продавница на подручју свога 
снабдевања становништва. 

Фирм> предузећа пуноважно потписује, прет-
ставља и обавезује управник предузећа и овлашћени 
помоћник. 

Управник 
Државног среског магазина „Будућност" 

Р. Китановић 
Помоћник, 
М. Раковић 

Окружни суд у Ваљеву по наплати таксе из Т.бр. 
19, 29, 30, 31 и 41 Закона o судским таксама под бр, 
Фи 2/46 од 18 маја 1946 године, потврдио је прото-
колацију Државног среског магазина „Будућност" у 
Ваљеву. K 3831 1-1 

ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА ЗА-
ДРУГА A. Д. БЕОГРАД 

Редовна скупштина Поштанско телеграфско те-
лефонске задруге a. д. за подизање јевтиних станова 
одржана 28 јуна 1945 године у присуству изасланика 
Министарства трговине и снабдевања Србије Стјепана 
Милинчевића — одлучила је на предлог Управе да 
задруга ступи у ликвидацију по једногласном одо-
брењу скупштине. 

Скупштина је приступила избору Ликвидационог 
одбора и једногласно изабрала: Милана Сербеџију, 
Христину Комненовић и Тому Јовановића. 

Рад ове скупштине и ликведацију задруге одо-
брило је својим решењем од 25 јула 1945 године бр. 
12367 Министарство трговине и снабдевања Србије 
— Трговинско одељење. 

У Београду, 20 маја 1945 године. 
Чланови Ликвидационог одбора: 

Тома Јовановић 
Христина Комненовић 
Милан Сербеџија 

3166 1-1 

ИНДУСТРИСКО ДРУШТВО „ОРАО" A. Д 
У СКОПЉУ 

Одржаће 29 јуна 1946 године у 17 часова редовну 
скупштину акционара са следећим дневним редом: 

1) *:збор скупштинског часништва; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора за 1943, 1914 и 1945 годину и завршних рачуна, 
давање разрешнице одборима, избор Управног и 
Надзорног одбора; 

3) измена друштвених правила; 
4) евентуалне. 
Депоновање акциза на благајни Трговачко ин-

дустријске банке „Вардар" a. д, у Скопљу и код 
Индустријске банке Југославије у Београду, три 
дана пред скупштину. 
3144 3-3 Управа 

ДРЖАВНА ЛЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТЕМПЕРА 
У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ 

Код фирме Браће Бон, парна црепана, циглана, 
леваоница гвожђа и производња трговачких дивова 
са седиштем у Великој Кикинди, убележава се у 
свесци IV трговачког регистра за државне фирме 
овог суда, одлуком Окружног народног одбора От-
сека за трговину и индустрију и занатство Одељка 
Управе народних добара у П е т р о г р а д у бр. 10148/45 
конфискација имовине у корист државе. 

Фирма мења назив КОЈИ сада гласи „Државна ле-
ваоница жељеза и темпера У Великој Кикинди". 

Брише се досадашњи власник фирме Стеван Бон, 
a за управитеља фирме, одлуком ГИОАПВ-а Одеље-
ње за индустрију и занатство бр. 11895/45 поставља 
се инж. Бјелокосић Михо, инжињер, са свима пра-
вима и' дужностима предвиђеним Законом o заштити 
народних добара и њихових управитеља, који има 
да се придржава свих наређења, упутстава и произ« 
водних задатака издатих од надлежних власти. 
Управитељу се забрањује свако располагање народ-
ним добрима, изузев у границама овлашћења која му 
се дају од стране надзорне власти. Управитељ је 
овлашћен La заступање предузећа пред народним су* 
довима и осталим властима. Управитељ не може за-
дуживати предузеће без нарочитог пуномоћија и само 
у границама. 

Управитељ је овлашћен за рачун предузећа при-
мати новац. Управитељ је дужан да ради по упут-
ствима и наредбама Одељка за индустрију и занат-
ство ГНОВ-а. Управитељ је овлашћен да прима и 
отпушта особље предузећа. Управитељ ће потписи* 
вати фирму онако како је свој потпис код суда де-
поновао са ознаком „Принудни управитељ". 

Бр. 2395. — Од Државне леваонице жељеза и 
темпера у Великој Кикинди, 18 маја 1946 године, 
K 3834 1-1 Управа 

ВРАЧАРСКА БАНКА A. Д. У БЕОГРАДУ 
Одржаће HI редовни збор својих акционара на 

дан 30 јуна 1946 године у IO часова пре подне, у 
своме локалу у улици Кр. Фердинанда број 8, сада 
Књ. Милоша 8, у Београду, са овим дневним редом: 

1) бирање деловође збора и три члана за потпи-
сивање записника и бројање гласова; 

2) читање извештаја Управног одбора Врачарска 
банке a. д. o раду са билансом за 1945 годину и изве-
штај Надзорног одбора за 1945 годину; 

3) решавање o поднетим извештајима и давање 
разрешница Управном и Надзорном одбору Врачар-
ске банке a. д. за рад и рачуне за 1945 годину; 

4) предлози; 
5) бирање три члана за Управни одбор и три 

члана за Надзорни одбор. 
Акционари, који желе учествовати на овоме збо-

ру, морају депоновани код Врачарске банке a. д. своје 
акције или потврде банака закључно са 26 јуном 
1946 године. При депоновању уверењем надлежне 
власти доказати, да ни£е акционар лишен политич-
ких и грађанских права. 

22 мај 1946 године 
Београд 

3167 1-3 Управа 

ИНДУСТРИЈА ВУНЕНИХ ТКАНИНА 
ЛАЗАРА М. ТЕОКАРЕВИЋА 

Индустрија вунених тканина Лазара М. Теокв* 
ревића у Вучју позива све своје дужнике и повери-
оце, да сва своја дуговања односно истраживања 
пријаве именованом предузећу у року од петнаест 
дана од дана објављиван^ овог огласа. 

3170 1-8 
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АСТРА Д. Д. ИЗ БЕОГРАДА 
Одржаће своју редовну годишњу скупштину на 

дан 29 јуна 1946 године у 16.30 часова по подне у 
канцеларија Николе Спасића ул. бр. 3/1 са овим 
дневним редом: 

1) избор записничара и два акционара за бро* 
јање гл aco® $ и оверавање записника; 

2) извештаји Управног и Надзорног одбора и 
завршни рачуни. Решавање o рачунима и извешта-
јима и давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору; 

3) предлози o изменама друштвених правила; 
4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
5) предлози и питања. 
Акције или потврде o депоновању акција и^ају 

се депонова™ на благајни друштва Чика Љубина 
ул. 3/5 на три дана пред скупштину. 
3163 1-1 Управа 

„БЕОГРАД'' БРОДАРСКО БАГЕРСКО A. Д. 
У БЕОГРАДУ 

Одржаће 28 јуна 1946 године у IO часова у Бео-
граду, Браничевска 2, редован збор акционара са 
дневним редом: 

1) избор деловође и два бројача гласова-оверача 
записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора са би-
лансом за 1945 годину; 

3) разрешница Управном и Надзорном одбору за 
1945 годину; 

4) избор Управног и Надзорног одбора за 1946 
годину; 

5) предлози акционара. 
Акционари, који желе да учествују на збору 

треба да депонују акције до 20 јуна 1946 године 
у Браничевској број 2 У Београду. 
3169 1-3 Управа 

СВИЛАЈНАЧКО ИЗВОЗНО И УВОЗНО ДРУШТВО 
A. Д. (ПРЕЂЕ БАНКА У СВИЛАЈНЦУ) 

Одржаће своју трећу годишњу скупштину ак-
ционара на дан 30 јуна 1946 године у 9 часова пре 
подне у своме локалу, са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) читање и примање извештаја Управног и над-

зорног одбора o раду и рачунима за 1945 годину за-
једно са билансом o спроведеној валоризација, 

3) решавање o ликвидацији друштва и бившег 
'банкарског посла; 

4) избор три члана за ликвидациони одбор; 
5) предлози и питања ако их буде. 
Акционари, коди желе да присуствују скупштини, 

имају д е п о н о в а ^ акције или потврде на благајни 
[овога друштва, најдаље до 27 јуна 1946 године за-
кључно. Исто тако сваки акционар дужан је да до-
несе потврду надлежних власти, да није лишен ак-
тивног и пасивног бирачког права. 
3172 1-3 Управа 

„ДУНАВКА" ФАБРИКА ТЕСТА A. Д. ЗЕМУН 
Позива акционаре на годишњи збор који ће се 

.'одржати у друштвеној канцеларии у Београду, Кнеза 
равла 4, на дан 27 јуна 1946 године у IO часова пре 
подне са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора са завршним рачунима за 1945 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

Одбору; . т т 
4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор* 
5) евентуалне. 

j, Позивају се акционари да депонују акције дру-
' Јетреној благајни најдаље на три дона -пре збора. 
«171 1-2 Управа 

ИЗВОЗНА БАНКА A. Д., БЕОГРАД 
Одржаће свој ХХХХ редовни годишњи збор ак-

ционара на дан 27 јуна 1946 године у IO ч а о в а пре 
подне у банчиним локалима Теразије бр. 5, са овим 
дневним редом: 

1) извештај Управног одбора o раду и рачунима 
у 1945 години; 

2) извештај Надзорног одбора; 
3) решавање o поднетим закључним рачунима за 

1945 годину; 
4) избор два члана за Управни и два за Надзорни 

одбор; и 
5) предлози. 
Депоновање акција, односно потврда установа 

код којих су акције депоноване, врши се на бла-
гајни банке до 23 јуна 1946 године закључно. Сваке 
три акције дају право на један глас. 

Упозоравамо акционаре да је за пријављивање 
и учествовање на збору потребно да поднесу уве-
рење свога рејона да имају изборно право гласа. 

8 маја 1946 године 
Београд 

21^8 1-3 Управни одбор 

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИЈСКА БАНКА 
„ВАРДАР" A. Д. У СКОПЉУ 

Одржаће 29 јуна 1946 године у 16 часова редовну 
скупштину акционара следећег дневног реда: 

1) избор скупштинског часништва; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора за 1943, 1944 и 1945 годину и биланса, разре-
шница одборима и избор Управног и„ Надзорног 
одбора; 

3) измена друштвених правила, ликвидација бан-
ке и избор Ликвидационог одбора; 

4) е венту алиј е. 
Депоновање акција на благајни банке „Вардар" 

у Скопљу и код Индустријске банке Југославије у 
Београду три дана пред скупштину. 
3145 3-3 Управа 

ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ЛАВОРАТОРИУМ 
„ЗДРАВЉЕ" A. Д. У БЕОГРАДУ 

Позива своје акционаре на редовни годишњи збор 
који ће се одржати у недељу 23 јуна 1946 године у 
l i часова пре подне у друштвеним просторијама Бал-
канска ул бр, 30 са овим дневним редом: 

1) избор деловође и дт*a оверача записника, који 
су и бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o прошлој 1945 години; 

3) читање биланса за 1945 годину; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне 1945 године; 
5) бирање чланова Управног ev Надзорног одбора; 
6) решавање o ликвидација друштва и 
7) евентуалне. 
Београд, 14 маја 1946 године. 

3142 2-3 Управа 

ШАБАЧКА ИЗВОЗНА БАНКА 
Позива акционаре на редован збор који ће се 

одржати 23 јуна 1946 године у IO часова пре подне 
у банчином локалу v Шапцу, 

Дневни ред* 
1) отварање збора; 
2) избор секретара и три овечара записника, КОЈИ 

су и бројачи гласова; 
3) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора o рашу у 1945 години и стању банчине имовине; 
4) дискусија o извештајима и давање разрешнице; 
5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
6) предлози. 
Депоновање акција у банци до 20 јуна 

8139 3-3 Упраба 
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СРПСКА ОБРТНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД 
Одржаће ванредни збор својих акционара на дан 

2 јуна 1946 године у друштвеним просторијама, Бал-
канска бр. 16/1, са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) извештај Ликвид акционог одбора; 
3) давање разрешнице Ликвидационом одбору; 
4) решавање o измена друштвених правила; 
5) решавање o предлогу акционара, o продужењу 

рада друштва са промењеном сврхом и под другим 
именом; и 

6) евентуалне. 
Акционари, који желе да учествују ва скупштини 

дужни су да депонују своје акције 3 дана пре збора 
Ликвидационом одбору. 

20 маја 1946 године 
Београд 

3160 2-3 Ликвидациони одбор 

Zaplena jedrenjaka »Madona di Trsato« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

10/46/3 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je motorni 
jedrenjak »Madona di Trsato« kao pomorski ratni plen. 
Za zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advo-
kat u Splitu. 

Br. 10/46|/5. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, l i maja 1946 godine. K 3845 1-1 

Zaplena remorkera »Liscia Bianca« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

11/46/3 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je parni remor-
ker »Liscia Bianca« i tovar koji se sastoji od 3 pre-
nosna motora, 3 bureta ricinusovog ulja, kao pomorski 
ratni plen. Za zastupnika broda i tovara određen je dr. 
Bruno Jeličić, advokat u Splitu. 

Br. 11/46/5. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, l i maja 1946 godine. K 3844 1-1 

БАНКА ЗЛАТИБОР A. Д. БЕОГРАД 
Одржаће свој двадесетпрви редовни збор акцио-

нара на дан 23 јуна 1946 године у IO часова пре по-
дне, у својој згради Чика Љубина бр. 15 Београд, са 
следећим дневним редом: 

1) бирање деловође збора и три акционара за 
бројање гласова и оверу записника; 

2) Извештај Управног и Надзорног одбора o ра-
ду и завршним рачунима за 1945 годину. Примање из-
вештава и давање разрешнице одборима за рад и ра-
чуне у 1945 години; 

3) решавање o евентуалној фузији; 
4) питању и предлози, ако их буде било, у сми-

слу банчиних правила; 
5) избор потребног броја чланова у одборе. 
Позивају се акционари, који желе учествовати на 

овом збору, да депонују своје акције односно потвр-
де на благајни банчиној најдаље д о 19 јуна 1946 
године закључно. 
3138 3-3 Управни одбор 

СУДСКИ огласи 
SUD ZA POMORSKI RATNI PLEN FNRJ 

Zaplena jedrenjaka »Bijanka Stella« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

7/46/3 od 6 maja 1946 godine zaplenjen je motorni je-
drenjak »A-114 Bojanka Stella« kao pomorski ratni plen 
Za zastupnika broda određen je dr„ Bruno Jeličić, ad-
vokat u Splitu. 

Br. Il46/5. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, l i maja 1946 godjne. K 3837 1-1 

Zaplena motornog broda »Feliće« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

3/46/3 od 6 maja 1946 godine zaplenjen je motorni brod 
»Feliće« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda 
određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu. 

8/46/5, — Od Suda za pomorski ratni plen u Splitu, 
i l maja 1946 godine. K 3841 1-1 

Zaplena ribarske koče »Artiglio« 
Presudom' Suda z a pomorski ratni plen pod br. 

9/46/3 od 6 maja 1946 godine zap l en j ena*^ ribarska 
koča »Artiglio« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika 
broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu. 

Br. 9/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, l i maja 1946 godine. K 3843 1-1 

Zaplena parobroda »Tunisina« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

12/46/4 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod 
»Tunisina« i brodski tovar, koja se sastoji od 600 tona 
razne ljudske hrane i veće količine sijena kao pomorski 
ratni plen. Za zastupnika broda i tovara određen je dr. 
Bruno Jeličić, advokat u Splitu. 

Br. 12/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, l i maja 1946 godine. K 3835 1-1 

Zaplena parobroda »Norbert« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

13/46/4 od 7 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod 
»Norberg« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika broda 
određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu. 

Br. 13/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, l i maja 1946 godine. K 3842 1-1 

Zaplena parobroda »Tenacia Gennark 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

15/46/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod 
»Tenacia Gennari« kao pomorski ratni plen. Za zastup-
nika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u 
Splitu. 

Br. 15/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, l i maja 1946 godine. K 3836 1-1! 

Zaplena parobroda »Punta Planca« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

16/4^/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod 
»Punta Planca« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika 
broda određen je dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu. ; 

Br. I§/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, 13 maja 1946 godine. K 3840 1-11 

Zaplena motorne cisterne 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pod br. 

17/46/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjena je motorna 
cisterna »84« kao pomorski ratni plen. Za zastupnika 
broda je određen dr. Bruno Jeličić, advokat u Splitu. 

Br. 17/46/6. — Od Suda za pomorski ratni plen u 
Splitu, 13 maja 1946 godine. K 3839 I-li 

Zaplena parobroda »Lina Canpanella« 
Presudom Suda za pomorski ratni plen pQd br. 

13/46/4 od 13 maja 1946 godine zaplenjen je parobrod 
tanker »Lina Canpanella« kao pomorski ratni pleli,. Za 
zastupnika broda određen je dr. Bruno Jeličić, advo-
kat u Splitu. ' 1 1 > 

Br. 18/46/6. — Od Suda za pomorski ratni pl£n u 
Splitu, 13 maja 1946 godine, K 3838 l-l1 
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Член 60 
Извршниот одбор не може да ги пренесе на 

своите одделења, односно отсечи овие работи: 
1) донесуење наредби; 
2) предлог на буџетот и планот; 
3) склопу ење договори и обвези; 
4) одо бруење изванредни издатоци во рамка на 

[буџетот; 
5) поставана раководители на претпријатијата и 

установите; 
6) доставање службеници и поважни p еш ања за 

службеничките односи со исклучеше помошниот пер-
сонал; 

7) свикуење народниот одбор и предлагање дне-
вен ред; 

8) донесуење пословник за работа на извршниот 
одбор, неговите установи и претпријатија; 

9) обуставуење одлуките на пониските народни 
одбори и поништуење, укинуење и мењавање наред-
бите и решената на пониските извршни одбори; 

10) работи кои изрично ги даваат во надлежност 
на извршниот одбор законите, уредбите, правилни-
ците, и одлуките на народниот одбор. 

Член 61 
Секој член на извршниот одбор има право да 

бара да се изнесе пред извршниот одбор на решење 
било кој предмет од надлежноста на одделената или 
отсеците. 

Член 62 
•Во месните народни одбори кои немаат свој из-

вршни одбор за сите работи од своата надлежност 
донесуе одлуки народниот одбор како целина. 

Во овие народни одбори претседателот и секре-
тарот раководат со целокупната администрација на на-
родниот одбор, ги извршуат одлуките на народниот 
одбор како и решената на повисоките извршни 
одбори'. 

Член 63 
Во обласните, окружните и градските народни 

одбори со степен на округ постоат овие одделења; 
за стопанство (со отсечи за поледелство, трговија, 
градежи, шумарство, индустрија и занаетчиство), за 
финансии, за просвета, за социална грижа и-народно 
здравје, за работни односи, за општи работи како и 
планска комисија. Сд стопанско™ одделение можат 
да се одделат, ако за тоа постои особена потреба 
одделена за поедини гранки на стопанството, одно-
сно да состават поедини отсечи. Во градските на-
родни одбори со степен на окружен народни одбор 
може да постои и одделение за комунално стопанство. 

Во градските и околиските народни одбори по-
стоат овие отсечи; за стопанство (со реферати за 
поледелство, за индустрија и занаетчиство, за шу-
марство, за трговија и работни односи); за финансии, 
за просвета, за социална грижа и народно здравје, 
за општи работи, како и за планска комисија. Во 
поедини околии може од стопанскиот отсек, по одо-
бруење на извршниот одбор на окружниот народен 
одбор, да се оддели пол од ежениот отсек. Во град-
ските народни одбори може да постои и отсек за ко-
мунално стопанство. 

Во месните и околиските извршни одбори на по-
малите околии нема отсечи. Во тие одбори претсе-
дателот и секретарот раководат непосредно со пое-
дини гранки на државната управа. Останатите чле-
нови на извршниот одбор се грижат за извршуење 
задатоците и раководат со превземените работи и 
кампањи во 'поедини гранки на државната управа, 
вршат надзор над работата на установите, претпри-
јатијата, службениците, на одборот и вршат други 

. работи од надлежност g/ на. одборот. Президиумот на 
^.народната с^упштин^ m републиката односно на-

родната скупштина на автономната покраина одр еду е 
,. кои о к ^ л и ^ и . одбори не ј^т* г отсеци. 
•j .Владата на p đ n у б л и к а т ^ . м g o }свое рушење 

при. поедини народни одбори' да оснива нови и да 

ги мењава, составуе и укинуе постоечките одделења 
и отсечи. 

Член 64 
При обласните, окружните и на нив рамните град-

ски извршни одбори посто ат одделена за внатреш-
ните работи, а при околиските и градските извршни 
одбори отсечи на внатрешните работи, што се непо-
средно потчинети на министерството за внатрешни 
работи на народната република. 

Одделената односно отсеците за внатрешните 
работи ги из вр шуат наредбите на народните одбори 
и на извршните одбори при кои што се навогјаат, 
доколку не се во противност со наредбите на надлеж-
ните повисоки органи. 

Началникот на одделението односно шефот на 
отсекот за внатрешните работи има право да при-
саетвуе на седниците на извршните одбори со право 
на советодавен глас. 

Член 65 
При обласните, окружните и на нив рамните град-

ски извршни одбори можат да посто ат одделења за 
државна безбедност, кои што во својата работа се 
непосредно потчинети на Министерството за вна-
трешни работи на ФНРЈ. 

Началниците на оддељењата за државна безбед, 
ност имаат право да присаствуат на седниците на из* 
вршниот одбор со право »на советодавен глас. 

Член бб 
При народните одбори можат со уредба на Вла* 

дата на ФНРЈ да се осниваат посебни одделена и 
отсечи на општо сојузните министерства кои што 
непосредно се подредени на тие министерства. 

Началниците на оделењата односно шефовите 
на отсечите имаат право да присаетвуат на седни-
чите на извршниот одбор со право на советодавен 
глас. 

Член 67 
Во составот на извршните одбори можат да се 

осниваат комисии, на кои што им се поверава изво-
дуење поедини работи и мерки на подрачјето на 
стопанството и управата. Членовите на комисијата 
можат да бидат покрај одборничите и други 
np ar j ани. 

Во составот на обласниот, окружниот и не^у 
рамниот градски извршни одбор се образу е од чле-
новите на народниот одбор комисија за молби и жал-
би, а во составот на пониските одбори реферат за 
молби и жалби. Комисијата за молби и жалби ги 
прима и разгледуе молбите и жалбите и ги доставуе 
на надлежните органи на решење. 

Поблиски одредби за состав и надлежноста на 
овие комисии и реферати ке донесе законот на ре« 
публиката. 

Член 68 
Во составот на околискиот, градскиот и повисо-

ките народни одбори се образуе служба за правна 
помокј со задаток на грабаните да им дава потреб-
ни објаснуења и обавестуења, да им дава совети и 
мислење по сите правни прашања и да им поможуе 
во составањето поднеска, претставки, молби, жалби -и 
тужби. 

Законот на републиката поблиску ке ја одреди 
работата, поставката и плакјањето трошковите на 
службата за правна помокј. 

Член 69 
Извршните одбори можат да образуат совети 

од грабаните во цел на успешно извршуење општи-
те и локалните задатоци од подрачјето на поедини 
гранки на државната управа. На чело на секој сове* 

i m ф ar j аните стои еден член на народниот одбор, 
i - \ Составот, правата и должностите на советот на 
грабаните се одредуат со закон на републиката. 



Сирана '492 — БРОЈ 40 
> • I I 

СЛУЖБЕН ЛИСТ BtopmiK, 28 мај 1946 

Чле.н 70 
вршење административните и стручните pa* 

боти народните одбори имагЈг службеници, кои што 
сто ат под раководство на извршните одбори. 

Службениците не можат да донесуат самостојно 
решења и да потпишуат акти, оеем по изричито 
овластуење на одговорниот одборник, кое што мора 
да биде објавено во просториите на одборот на видно 
место. Со статут на народните одбори се одредуат 
делокруг и овластуење на службениците. 

Државен службеник може да биде член на извр-
шниот одбор. Државните службеници на народните 
одбори избрани за членови на извршниот одбор не мо-
жат да ги вршат своите службенички должности. По 
престануење на членството тие одново се вракјаат на 
служба. За време на членството во извршниот од-
бор службениците ги задржуат своите права на со* 
циално осигуруење, ама се должни да ги уплатуат 
пропеаните доприноси. 

IV Д Е Л 
ОДНОСИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ И НА ИЗВР-
ШНИТЕ ОДБОРИ СПРОТИ ПОВИСОКИТЕ ОРГАНИ 
НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ И ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Член 71 
Народната скупштина на републиката, односно 

президиумот на народната скупштина на републи« 
ката, народната скупштина на автономната покраина, 
народниот одбор на автономната област и повисо-
ките народни' одбори даваат општи смерници, ука-
жуат noiv.'OKj и вршат општ надзор над работата на 
сите пониски народни одбори на нивната територија. 

Владата на народната република, главниот из-
вршни одбор на автономната покраина, обласниот 
извршни одбор на автономната област и повисоките 
извршни одбори даваат правец на управната поли-
тика, укажуат помокј и вршат надзор над работата 
на пониските извршни одбори. 

Член 72 
Президиумот на народната скупштина на репу-

бликата, народната скупштина на автономната по« 
краина, народниот одбор на автономната област, од-
носно повисоките народни одбори имаат пр а Bio да ги 
поништуат. укинуат или изменуат незаконитите или 
неправилните одлуки, наредби, напатствија и реше-
ња на народните одбори. 

Владата на републиката, главниот извршни од-
бор на автономната покраина, обласниот извршни 

^ д б о р на автономната област и повисоките извршни 
одбори имаат право да обустават од извршуења не-
законити или неправилни одлуки, наредба, напатстви-
ја и решења на пониски i е народни одбори. 

Владата на републиката и нејзините членови, 
главниот извршни одбор на автономната покраина, 
обласниот извршни одбор на автономна област како 
и повисоките извршни одбори имаат право, во рамка 
на својата надлежност, да поништуат, укинуат, или 
изменуат незаконити или неправилни наредби, напат-
ствија и решења на пониските извршни одбори. 

Поверениците на главниот извршни одбор на ав-
тономната покраина, обласниот извршни одбор на 
^автономната област и повисокиот извршни одбор 
имаат право д а обустават од извршуење незаконити 
или неправилни наредби, напатствија и решења на 
пониските извршни одбори. Тие можат исто така 
да ги поништуат, укину ат или изменуат решења на 
соодветниот отсек на понискиот народен одбор, а 
ако овие решења се засновани на наредбата од из* 
вршениот одбор, поверениците на повисокиот наро-
ден одбор, а ако овие решења се засновани на на-
редбата од извршниот одбор, поверениците на по-
високиот народен одбор можат само да ги обуста-
ват и да ги поднесат на својот извршни одбор да ги 
укине, поништи или измени. 

Органот кои го обуставуе од извршуење актот 
на понискиот народен одбор и на извршниот одбор 
ке го достави на надлежниот орган на конечно 
решење. 

Народниот одбор, односно извршниот одбор чиј 
акт е поништен, укинат или изменет и^а право жал* 
б а на повисокиот орган на државната власт, односно 
на државната управа. 

Член 73 
Поверениците кои што раководат со оддељење-

то, односно со отсекот, се одговорни за својата рабо-
та и за работата на нив потчинети им установи и 
претпријатија, како на својот извршни одбор така 
и на соодветниот повереник на повисокиот извршни 
одбор, на обласниот и главниот извршни одбор, од-
носно на министерот на народната република. 

Извршниот одбор има право да ги поништи, уки, 
не и измени незаконитите или неправилните решења 
на своите членови. 

Член 74 
Општо сојузните министерства на Владата на 

ФНРЈ општат со народните одбори и нивните ор-
гани преку владата на народната република, докол-
ку не постоат нивни сопствени органи при народ-
ните одбори. 

Сојузно-републиканските министерства на Влада« 
та на ФНРЈ општ ат со народните одбори и нивните 
органи преку соодветните сојузно-републикански ми-
нистерства во народните републики. 

Министерствата на народната република општат 
со народните одбори и нивните органи во автоном« 
ната покраина односно автономната област преку, 
главниот Извршни одбор на автономната покраина и 
обласниот извршни одбор на автономната област. 

Повисоките органи на државната власт и на др-
жавната управа општат со народните одбори и из-
вршните одбори по правило преку непосредно по« 
нискиот орган. 

Член 75 
Извршниот одбор на понискиот народен одбор 

Hiv/a право да ги обустави од извршуење рашењата 
на оддељењата од извршниот одбор на повисокиот 
народен одбор или на повереништвото на главниот 
извршни одбор н а автономната покраина во случај 
да се тие нав от j ат во очигледна и по општите инте-
реси опасна противност со законите и наредбите на 
повисоките државни органи. Во сите овие случаи во 
рок од 24 сата мора да се извести органот чии акти 
се обуставља! и повисокиот орган на државната 
управа, чие решење е конечно и обвезао. > 

Член 76 
Окружниот односно обласниот народен одбор, 

народниот одбор на автономната област, народната 
скупштина на автономната покрина односно прези-
диумот на народната скупштина на републиката има 
прав>о да распушти секој понизок народен одбор и 
да разреши од должност -поедини одборница! ако нив-
ната работа е во очигледна противност со уставот и 
законот. 

Изборите за нови народни одбори имаат да се 
проведат најдоцна два месеца од денот на распу-
штањето одборот. 

Повисокиот народен одбор, народниот одбор на 
автономната област, народната скупштина на авто-
номната покраина односно ррезидкумот на народна 
скупштина на републиката има право да го разреши 
извршниот одбор на секој понизок народен одбор 
и да го свика народниот одбор во ванредно заседа* 
ние поради избор на нов извршни одбор, ако него* 
вата работа е во очигледна противност со уставот и 
законот. 

Во случај распуштање на народниот одбор и 
едновремено разрешуење неговиот извршни одбор 
надлежниот орган може да постави до изборот на 
нов народен одбор нов извршни одбор и од редови«' 
те на членовите на распуштениот народен одбор. 

Член 77 
Правото на покрен|Уење постапката за поииштуе.! 

ње, укинуење, Измена Ши обуставуење не-з законитите' 
и неправилните одлуки, наредби, напатствија и ре* 
шења. Ш ММјш .рргадате кои шио cs за 
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лоништуење, укинуење, измена или обуставуење, по-
високите државни органи и грабаните на Федера-
.тивиата Народна Република Југославија. 

Записниците, одлуките и наредбите на народни«, 
от одбор се доставуат на повисокиот народен одбор 
[односно на народната скупштина на аш тоном а та 
покраина, на президиум от на народната скупштина 
Иа републиката ik' на владата на народната република, 
а записниците и наредбите на извршниот одбор непо-
средно на повисокиот извршни одбор, односно на 
главниот извршни одбор на автономната покраина и 
на владата на народната република. 

Членовите на непосредно повисоките народни 
одбори и на повисоките извршни одбори, делегатите 
на народната скупштина на автономната покраина, 
на >през!л|ди|умите на народните скупштини на републи-
ките и на владите на народните републики имаат 
право да присаствуат на седниците на пониските на-
родни одбори и на пониските извршни одбори. Лав« 
ниот обвинител има право да участвуе со .право на 
советодавен глас на седниците на извршните одбори. 

Член 78 
Грабаните поднесуат свои претставки за пони* 

штуење, укинуење, измена или обуставуење одлу* 
ките, наредбите и решената на народниот одбор од-
носно на извршниот одбор непосредно на органот на 
државната власт или на државната управа кој што 
е надлежен за поништуење, укинуење, измена и обу-
ставуење, или преку јавниот обвинител или преку 
оној орган против чиј акт се поднесу е претставка. 

Како странки грагјаните имаат право на приго-
вор и право на жалба. Против решението на повере-
никот странката улага приговор на извршниот одбор 
во случај ако решената се донесени на основа на, 
редбата и напатствие™ на извршниот одбор. 

Во сите други случаи странките имаат право или 
'да вложат приговор на извршниот одбор или да 
вложат жалба непосредно на повисокиот орган на 
државната управа. Против решението на извршниот 
одбор по приговорот има незадоволената странка 
право на жалба само непосредно на повисокиот ор-
ган на државната управа. 

Органите кои што ги поништуат, укинуалг, мену-
ваат, односно обуставуат одлуките, жалби, напат-
ствија и решења на пониските органи или ги отфр-
луат приговорите и жалбите мораат своите решења 
да ги образложат. 
,4 Член 79 

Сукобиле за надлежноста помегју два народна 
"одбора од истиот степен ги решава непосредно по-
високиот- народен одбор, народната скупштина на 
"автномната покраина односно президиумот на народ* 
ната скупштина на републиката. 

Сукобите за надлежноста помегју извршните од-
бори од истиот степен ги решава нивниот непосред« 
но повисок извршни одбор, главниот извршни одбор 
на автономната покраина, односно владата на народ-
ната република. 

V Д Е Л 
ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТА 

Член 80 
'Административната работа на извршните одбори и 

^станатите органи на управата мора да биде ефи-
касна, брза и евтина и изведена со што помала ра-
ботна сила и време. 

Со општите работи на администрациата кај сите 
народни одбори раководи секретарот. 

Член 81 
Водењето на административно-техничките рабо« 

ти во народните одбори е единствено. Само кај об-
ласните, окружните и .поедини градски народни од-
бори може да биде отстапуење од правилата на един-
ствената администрација спрема решението на вла« 
дата на републиката. 

Член 82 
Претседателот, секретарот и поверениците се 

должни правилно да јд применуат способноста и 

стручната опрема на службениците и Да сор або ту ат 
сб нив. 

Во одделената и отсеците на извршните одбори 
се организираат конференции на поверениците и рб« 
ферентите на кои што можат да се адовикат и др^ѓи 
стручњаци. Овие конференции се советодавни ор-
гани на поверениците. 

Конференциите на стручњаците и референтните 
имаат право да го соопштат своето мислење на tfš* 
вршниот одбор во случај да не се слагаат со pe . 
шењето што го донел повереникот. 

Член 83 
Во административната постапка странките мо. 

раат да бидат сослушани, а нивните изјави и бара« 
ња кусо да се внесат во записник, доколку законот 
за посебни случаи не одреди инаку. Само во случај 
кога уредно повиканите странки не се одзиваат tiš 
позивом, .постапката може да се спроведе во нив* 
ното отсаство. 

За секое барање на странката мора да се донесе 
решење кое ги содржи прописите врз оонова на кои 
тоа се донесуе и образложение, особено во случај 
кога по барањето на странката не ice удрволуе. Р е д е -
њето Mopta да содржи и уп а ту ењ е на (правото на жал-
ба односно на приговор. 

Жалбата односну д р т оверите се влагат, до-
колку това не е инаку одредено, во рок од осум дена 
од денот приемот на рушењето. 

Решеното по жалбата односно по приговорете 
мора да биде донесено, доколку не е инаку со закон 
одредено, најдоцна во рок од 30 дена. 

Член 84 
Извршните управни акти по правило ги извршне 

оној орган кој што го донел решението во првиов 
степен. 

Член 86 
Поблиски одредби за администрација и внатре-

шно работење на извршните одбори и нивните оЈ>га* 
ни и установи донесуе владата на републиката. 

Член 86 
Секој народен одбор има свој службен назид. 

Службениот назив на народниот одбор го содржи 
степенот на одборот и името на административно-
териториалната единица и седиштето на одборот. 

Називот мора да биде на јазиците на поедини 
народни републики. Ако во административно-терито^ 
риалната единица живеат национални малцинства, на* 
зивот ке гласи и на јазикот на тие национални мал-
цинства. 

На зградата на народниот одбор мора да биде 
истакната табла со грб на народната република и со 
името на народната република и со називот на на-
родниот одбор. 

Секој народен одбор има свој печат кој го со-
држи називот и седиштето на народниот одбор како 
и и\:е и грб на народната република. 

Член 87 
П о н и с к и одредби за називите на народните од-

бори, формата и врстата на печатот и начин на нив-
ната употреба ке пропише законот на народната ре-
публика. 

VI Д Е Л 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 88 
Народните републики ке донесат на основа и во 

рамките на овој закон свои закони за народните од-
бори, и тоа најдоцна во рок од шест месеци од де-
бот на в л е ч е њ е т о во сила на овој закон. 

Член 80 
До донесуење законот ца народните р е п у б л а д 

за народните одбори ке се применуат соодветни1^ 
одредби на овој закон во поглед на н а д л е ж н о с т 
Застројството, меѓусебните односи, административната 
работа и ea работењето на народните одбори за № 
лата територија на Ф е д е р а л н а т а Народна Република 
Југославија. 
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Член 90 
Овој закон влегуе во сила -на 30 дена од денот 

на објавуењето во „Службениот лист на Федератив-
ната Народна Република Југославија". 

25 мај 1946 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина на 
Федеративната Народна Република Југославија 

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

289. 
Врз основа членот 74 точка 6 на Уставот Прези-

диум от на Народната скупштина на ФНРЈ прогласуе 
Закон за „Партизан ек ат а споменица 1941", кој го 
донеле Сојузното век j е и Векјето на народите на 
Народната скупштина на ФНРЈ, а ко ј гласи 

З А К О Н 

ЗА „ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
„Партизанската споменица 1941" е знак на др-

жавното признавање на организаторите на народ-
ното востание и на првоборигиТе на народно-осло-
бодителната борба за големи заслуги стекнати за 
делото на ослободувањето на нашите народи. 

Член 2 
„Партизанската споменица 1941" се состои од две 
петокраки звезди, чашите краци меѓусебно се укр-
стуат. Помалата петокрака звезда е позлатена, со 
мазни површини и ^'апанчен раб. На долниот крај 
стои „1941". Поголемата петокрака звезда е од сре-
бро и нејзините краци се во форма на зраци, кок! 
кинисуат од центрот на звездана, а се навогјат по-
мену краците на помалата звезда. На оваа звезда се 
нав ог j а фигурата на борецот во паши иран o сребро. 
Борецот во снажен покрет држи во левата рака знаме, 
а со десната рака го пов ику е народот на борба. 
Големината на спом еница та е 49 мм. во пречник от. 

Член 3 
Право на добивање и носење „Партизанска спо-

меница 1941" немаат сите оние: 
а) кои во партизанските одреди стапиле 1941 

година »и1 се навогјале непрекидно во редовите на 
Народно-ослободителната војска и партизанските 
одреди на Југославија, односно во Југословенската 
армија до свршетокот иа војната; 

б) кои 1941 година стапиле во партизанските 
одреди, а подоцна по занатомот добиен од раковод-
ството на народно-ослободителното движење упа-
тени се на должност вон војската на ослободената 
или одумираната територија, каде што непрекидно 
активно и организирано работеле за народно-ослобо* 
дг/Јтелното движење, било подоцна паж да стапиле 
во редовите на Југословенската армија или останале 
постојано извон од војската до свршетокот на вој-
ната; 

в) кои 1941 година добиле специјални задат оци 
за работа во тилот на непријателот и вршејкји raj 
тие задатоци останале постојано во тилот на непри-
јателот во : гивна и организирана работа до свр-
шетокот на војната или стапиле Bio редовите на 
Југ ос лов ен ек ата армиј а; 

г) наведените во точ. а), б) и в) на овој, член, 
кои што борејкји се или извршуејкји ги зад атовите 
биле уапсени или интернирам! без своја волја и кри-
вица, и во невозможност тоа ма на кој начин да 
го избегнат, па во затворот или ин тер на ци j ата ак-
тивно ја продолжиле борбата, после това повторно 
стапиле во редовите на Југословенската армија или 
по задатокот добиен од раководството на народно-

оолјободителното движење ја продолжиле активно 
и организирано работата ИЗБО« војската до оврше-
токот на војната. 

Член 4 
Немаат право на „Партизанска споменица 1941'' 

оние: 
а) кои ја прекинале народно-ослободителната 

борба со своеволно напуштање партизанските од-
реди, Народно-ослободителната војска и партизан-
ските одреди на Југославија, односно Југословен-
ската армија било да се врателе дома, дезертирале 
или се предале на непријателот, без оглед што 
стапиле во партизанските одреди 1941 година; 

б) кои cio своја кривица се заробени foto се 
држале недостојно во затвор, во интернација или 
пред непријателот воопшто, без оглед што пред тоа 
или подоцна стапиле во единиците на Југословен-
ската армија или активно работеле за народно-
о слобо дит елиот o дв иж ењ е. 

Член 5 

Носителите на „Партизанаката споменица 1941" 
имаат право на: 

а) лекуење за државен трошок во сите здрав-
ствени и хигиенски установи што се навогјаат вз 
раците на државата или јавноправниТе тела; 

- б) годишен одмор од месец дена на државен 
трошок во сите државни санаториуми, бањи, лето-
ва лишт а, зимски домови и слични установи; 

в) првенство за добивање стипендија и други 
повластици за имо лу ењ е; 

г) попуст од 50% за патуење со железница, 
бродови, автобуса и со ваздушни соопштенија во 
државна режија; 

д) закошуење за државен трошок. 

Член 6 
„Партизанската споменица 1941" описана во 

членот 2 ша овој закон ја зам еиу е досегашната спо-
меница на исто име. 

Министерството на народната одбрана при за-
менуењето ке изврши и ревизија иа сите досега 
издадени споменици сообразно со одредбите на 
овој закон. 

Член 7 

„Партизанската споменица 1941" ја доделуе Ми-
нистерот на народната одбрана. 

Министерот на народната одбрана ке гиздава на 
секој носител на „Партизанската споменица 1941", 
книшка со лична фотографира, како доказ за пра-
вото на нејзиното носење. 

Член 8 
Лице кое што бесправно ја носи „Партизанската 

споменица 1941", ке одговара кривично. 

Член 9 
Се овластуе Министерот на народната одбрана 

да донесе поблиски одредби за извргну ењ е на овој 
закон. 

Член 10 
Овој Закон влегле во сила осмиот ден по обја-

в|уењето во „Службениот лист иа Федеративна та 
Народна Република Југославија". 

Президиум на Народната скупштина на 
Федеративната Народна Република Jyi ^славија 

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

* 
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290. 
Како Пензискиот фонд на (работниците на Воено- „ 

техничкиот завод во Крагујевац не располага со па-
рични средства за и оплату е,ње пензиите на работн*;-
ците-пензионери од овој Фонд, Владата на ФНРЈ на 
својата седница од 5 мај 1946 година донесе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ПЕНЗИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ-
ПЕНЗИОНЕРИ НА ВОЕНО-ТЕХНИЧКИОТ ЗАВОД 

ВО КРАГУЈЕВАЦ 
Почну ејкји од 1 мај 1946 година а до донесу сње 

Законот за социално осигуруење, ке се продолжи 
со исплатуењето пензиите на раб0тниците-пенз1и0нери 
од Воено-техничкиот завод во Крагујевац на терет 
на државните средства. 

5 мај 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одорама, 

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

291. 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА СТАВУЕЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕЊЕТО ЗА ЗА-
БРАНУЕЊЕ ПРОДАВАЧКА, КУПУАЧКА И ЗАДОЛ-
ЖУЕЊЕ НА ПОЛЕДЕЛСКИ ЗЕМЈИШТА, ШУМИ, 

ПОЛЕДЕЛСКИ ЗГРАДИ И ОБЈЕКТИ 
Со Решењето на Министерството на. внатрешните 

работи Као. бр. 696/45 од 4 јули 1945 година, со оглед 
на тогај претстојната аграрна реформа, забранета 
е до натамошна наредба секоја продавачка, купуачка 
•и задолжуење на поледелските земјишта, шуми и по-
беделе,ките згради и објекти. 

Бидејкји сега престанале причините кои го дик-
тира ле донесуењето на тоа Решење, оти в~> меѓу-
време се донесени закони и Други законски прописи 
за аграрната реформа, а самата аграрна реформа во 
главно е свршена или се навина во завршна фаза, 
Министерот за внатрешните работи на ФНРЈ 

P е ш у е: 
Решението на сојузното Министерство на внатре, 

шиите работи Кгб. бр. 6-6/45 од 4 јули 1945 година 
за забраната на проданачката, кјунуачката и задол-
жуењето на поледелските земјишта, шуми, победел ски 
згради и објекти да се -стави вон сила. 

Каб. бр. 611 
16 мај 1946 година 

Белград 
Министер за внатрешните работи5 

А. Радович, е. р. 

292. 
Врз основа чл. 32 во врска чл. 6 на Законот за 

уредуење и работење на кредигниот систем, а по 
случај на соединуењето на Привремената банка на 
Војводина со Пригодната банка на Србија, донесу ам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ИЗМЕНА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСМЕТКОВНАТА 
СЛУЖБА НА ПЛАКЈАЊЕ ПОМЕГЈУ СОЈУЗНИТЕ 
И ЗЕМСКИТЕ БАНКАРСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА СО 
ПОСРЕДУЕЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

Во Решението за пресметковната служба на пла-
ќ а њ е помегју сојузните и земските банкарски прет-
пријатија, со посредство на Народната банка на 
ФНРЈ Vil бр. 2991 од 22 февруари 1946 година („Слу-
жбен лист" бр. 29 од 9 април 1946 година) се чинат 
следните измени: 

1) се укинуе пресметковно™ седиште на Народ-
ната банка во Нови Сад како надлежно пјресметковнЈ 

седиште за Автономната покраина Војводина. Рабо-
тите на пресметковно™ седиште на Народната банка 
во Нови Сад ги превзема седиштето на Народната 
банка во Белград. 

2) Зборовите „Автономна покраина Војводина" 
се бришат во текстот на Решението. 

3) Оваа измена на Решението влегуе BIO сила кога 
ке се објави во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија 

Vil бр. 8660 
22 мај 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујсвич, е. р. 

293. 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ПОМОКЈ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ 
НА КОИ ПЕНЗИЈАТА НЕ ИМ Е СТАВЕНА ВО 
ТЕЧАЈ И ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 1946 ГОДИНА КАКО 

И ЗА УСЛОВИТЕ НА ПОНАТАМОШНО 
ИСПЛАТУЕЊЕ НА ПОМОКЈТА 

Врз основа чл. 22 Уредбата за усгановуење пра-
вото на пен зи j а и чл. 37 на Правилникот за извр-
шуење Уредбата за установуеље правото на пензија 
пензија 

p е ш у u :u: 
Во смисла на чл 37 на Правилникот за извр-

ш е њ е Уредбата за установљење правото на пензија, 
да се исплати помо< одредена од народните од-
бори по Одлуката на Националниот коимитет за 
ослободуење на Југославија од 19 декембри 1944 
година и за месец јуни 1946 година на оние пензи-
онери на кен' пензијата по Уредбата за установу-
ење правото на пензија упне не им е ставена во 
течај. Исплатата на оваа помо кј) ке се изврши на 
ист начин како што е и до сега вршено, а во поглед 
на пресмегуењето метју ново одредената пензија и 
оваа по мок j ке важи чл. Зв на Правилникот. 

Исплатните благајна ке :'а запрат исплатата на 
номокјта ка кра ј на јуни 1946 година, а ке ја про-
должат исплатата на пом ок јт а само на оние лица 
кои ке донесат потврда оти поднеле молба со до-
кументи за одреда оње пензија односно помо1кј. И 
во овие случаи по регулираната пензии односно 
ломок; во поглед на пресметуењето ке важо; чл, ЗЅ 
на Правилникот. 

Органите на министерствата на народните репу-
блики односно Главниот извршен одбор на Авто-
номната покраина Војводина и Обласниот народен 
одбор на Косово и Метохија, надлежни1 за одредуење 
пензија, ке настоат до крај па мај 1946 година да 
се решат сите предмети на одредуење пензијата. 
Доколку пак пензијата односно помошта не може 
да биде одредена до крај на мај 1946 година, тие 
органи £>а подносилецот на молбата ке му издадат 
потврда оти молбата ја поднел и ота' решење за 
пензијата односно помокјта ке биде донесено. Во 
случаи каде не постоат услови за право на пензија 
односно помокј по Уредбата за установљење правото 
на пензија и на Прави тин хот за и з в р ш е њ е оваа 
Уо ед 5 а нема да се издаваат nor вр IH. Во другата 
п о л о в н а па месец јуни 19-16 го дипл кг с< извести 
Министерството на финансиите на ФНРЈ (Одељење 
за дожа в но ro сметководство) колкав е бројот на 
такви потврди издадени и да се означат причините 
зошто предметите не може да осудат свршени. 

Во предметите кои се доставуат на Контролното 
одељење во смисла на чл. 33 на Правилникот после 
s f мај 1946 година ке се назначуе во актот оти 
потврдата е издадена. Контролното одељење овие 
потврди ке ги издава по предметите п р о м е н и л><у 
крај на 31 мај 1946 година доколку се ка ј Оделе* 
њено несвршени. 
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Потврдите ке се издаваат на поштенските допи-
сници кои со пошта ке се доставаат на пензионе-
рите по службена должност, а дописниците ке се 
набавуат на терет на кредитот за канцелариски 
потреби. 

Ова Решење не се однесу е на самоуправни ге 
пензионери во смисла на чл. 16 Финансискиот закон 
за 1946 година за кое што ке решуат народните ре-
публика во својата надлежност. 

Il бр. 38606 
18 мај 1946 година 

Белград 
Министер на финансии re, 

Сретен Жујович, е. р. 

294. 
Врз основа чл. 22 Уредбата за установуење пра-

вата на пензија издавам 

T O Л К У Е Њ Е 
ЗА ПРАВОТО НА ПОМОКЈ НА ВДОВИЦИТЕ КОИ 
ИМАЛЕ ОДРЕДЕНА ПЕНЗИЈА ПА ЗА ИСТАТА НЕ 

ГИ ИСПОЛНУАТ УСЛОВИТЕ 
По топ. 4 чл. 21 на Правилникот за извршуење 

Уредбата за установуење правото на пензија имаат 
право на помокј под условите чл. 11, 12 и 15 на Пра-
вилникот оние фамилии кои по пораните прописи 
имале право на пензија па за одредуење истата не 
ги исполнуат условите од ставот прв на чл. 8 Уред-
бата. По оваа одредба може да се одреди ПОМОКЈ на 
вдовиците кои после премажуењето повторно станале 
ВДОВИ1ЦИ па спрема тогај важекјите прописи се вра-
тиле на пензијата по« првиот маж и ја уживале до 
влегуењето во сила на Уредбата за установуење пра-
вото на пензија. 

Il бр. 36349 
14 мај 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

У К А З 
Президиумот на Народната скупштина на Феде-

ративната Народна Република Југославија по пред-
лог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, а врз 
основа членот 74 точка 13 Уставот на ФНРЈ, p ешу е 

да се Сава Косанович ослободи од должноста на 
Министер за информации и именуе за Министер без 
релор на Владата на ФНРЈ. 

У.бр. 281 
25 мај 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Јуфславија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Министерскиот 
совет и Министерот на народната одбрана, Марша-
лот на Југославија Јосипа Ероз-Ћита 

р е ш и л : 
да се за умешност во командуење, остваруење 

братство и единство помегју нашите народи и Ha-
li очна заслуги за народ одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 1 РЕД: 
пуковник Опсеница T. Стеван; 
пот пуковник Спасић C. Бранко. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
потпуковници: Биљанов«^ M. Војислав, Филиповић' 

C. Сафет, Капичић М. Јован и Вулетић Б. Мијат; 
мајори: Брајник X. Еди и Ковачевић Н. Митар-

Мујо. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
мајор Бајић Т. Урош. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД U РЕД: 
потпуковник Бајковић Ј. Филип; 
мајори: Батиница Д. Душан, Белошевић М. 

Мирко, Данковић Р. Милош, Чопорда М. Светозар, 
Дамјановић Д. Пе n p , Дивац Ј. Драгутин, Ђурано-
вић Ђ. Војислав, Гаговић М. Милун, Грковић Б. Јо-
вица, Гвардиол Ш. Анте, Карапанџа С. Бранко, Клич-
ковић С. Никола, Краљевић С. Ђоко, Лончар М. Ни-
кола, Ливада И. Симо, Марчетић С. Миле, Марић Ј. 
Петар, Маричић П. Владимир, Маринковић М. Марко, 
Милатовић М. Вељко, Митровић Ј. Саво, Мраковић 
П, Милан, Мушикић Ј. Петар, Никитовић Л. Ми-
ленко, Николиш J Милош, Половина В. Дмитар, Пре-
левић С. Раде, Радовић Б. Ђукан, Ракочевић М. Но-
вица, Репац С. Илија, Репац С. Раде, Рогић Д.; 
Живко, Сибиновић Б. Момчило, Шофранац Б. Ни-
кола, Шућур A. Анте, Тиодоровић М. Михајло, То-
јагић Ђ. Милан, Топлак Р. Фердинанд, Угарковић Д. 
Дане, Вучинић В. Лука, Вујновић Ј. Дамјан, Зимоња 
М. Милан и Змајић И. Јосип; 

капетани: Алагић М. Слободан, Антулов Н. Бо-
рис, Балаш Ј„ Славко, Бојанић Ж. Светозар, Божић 
Н. Мше, Бралић В. .Мирко, Бућа Ј. Берислав, Бу-
лаић Ћ. Данило, Царевић П. Стево, Црнић A. Јосип, 
Чанади В. Зорко, Докмановић И. Стево, Денковић A. 
Велибор, Дрецун Н, Јоко, Лукић П. Богдан, Фрковић 
Н. Мирко, Фуча Д. Данко, Фурдек Ф. Јанко, Галић 
Л. Драго, Грахо М. Иван, Гржгшић И. Иван, Гвока 
И. Ђуро, Хајдуковић С. Милан, Јаковљевић П. Ђуро, 
Кнежевић И, Иван, Кнежевић Т. Љубо, Ковачевић М. 
Саво, Куловић Стево, Лабус Ђ. Игнатије, Лалић Т. 
Урош, Лековић С. Ђорђе, Луцић Ф. Звонко, Лукач 
Н. Јанко, Мачешић C. Михајло, МаЈСторовић М. Ми-
лан, Марељ Ђ. Никола, Мариани Ј. Круно, Милић-
Јурић С. Добрила, Милачић М. Перо, Невесиња^ Д. 
Назиф, Новаковић Р. Бранко, Новковић Ј. Мане, 
Орлов М. Мирослав, Посарић В. Виктор, Поткоњак 
Ђ. Марко, Раделић Т. Душан, Радино јевић С. Петар, 
Симић Б. Душан, Струњаш С. Драгутин, Тасовац Н. 
Милорад, Тикулип A. Маринко, Томан Л. Ладислав, 
Томшић Ш. Драго, Тркуља В. Мито, Вејиновић И. 
Петар,,Влаисављевић Р. Славко, Војновић М. Милић, 
Војновић Ј. Никола, Врачар С. Душан, Вујчић А.; 
Игњо, Вукотић Ђ Срђан, Вуксановић Р. Чедомир,-
Вулић М. Војин, Вурдеља Ратко, Зорић Ј, Душан, 
Зорић Ј, Анте и Зубић JI. Перо; 

поручници: Богуновић Ј. Перо, Цер јан С. Ст је-' 
пан, Цвијановић Т. Илија, Ћурувија Н. Тоде, Дедић1 

Ј. Јосип, Деспот М. Гојко, Дим рашевић Ф. Иво, Д м о 
трашиновић С. Петар, Драгаш Н. Бранко, Дујановић 
Н. Стево. Ђакић С. Илија, Ђукић Ј. Митар, Ђураши-
новић Ђ. Драгољуб, Гардашевић Г. Божо, Худолет-
њак М. Мато, Јакшић Д. Јован, Јањанин В. Никола, 
Јењић Ј. Михајло, Јуришић П. Никола, Јурковић М. 
Светозар, Калућеровић Р. Душан, Канбер С. Милош,' 
Кончар Ђ. Бошко, Корица Ј. Милан, Косановић П. 
Јован, Косановић С. Саз<а, Кавачевић И. Љубо, Ле-
жаић М. Богдан, Лолић П. Алекса, Лончар Ђ. Дра-
ган, Мајдов В. Душан, Матерић М. Јурица, Малоба-
бић Ј. Петар, Малојчић М. Петар, Манојловић М^ 
Ђуро, Матешић Т. Томо, Матковић В. Вјекослав, Мр-
ђеновић И. Драгић, Мркоњић Ј. Милан, Мрша М.; 
Анте, Нишевић Ђ. Бранко, O лучић1 JI. Лазар, Опачић 
Р. Ђуро, Орешћанин М. Светозар, Пајић П. Стеван, 
Павић Р. Нишо, Половина G. Никола, Пољак М. Дра-
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То, Поповић C. Милић, Повић И, Душан, Пуач C. 
Светозар, Радаковић Ђ. Петар, Радаковић М. Сте-
ван, Радановић Ј. Никола, Ратковић М. Мићо, Родић 
П. Душан, Рогановић В Перо, Рошић И. Антон, Са-
Марђија С. Јанко, Савић Ш. Симо, Савић Р. Миле, 

'Селак М. Мшош, Сладојев JI. Анте, Смољановић Н. 
Никола, Станић Д. Богдан, Станковић Р. Бранко, 
'Старчевић М. Светозар, Свилар В. Душан, Шегарчић 
B. Вук, Тачковић M Станко, Томић М. Никола, Угар-
Ковић Ф. Војислав, Војводић Н. Петар, Врбица В. 
{Мемо, Вујачић A Божо, Вукић Ђ, Драго и Зец М. 
(Ђуро; 

помоћ, политком. батаљона Гајевић М. Десанка; 
потно рудници: Богичевић М, Душан, Бућан М. 

[Милан, Цревар М. Вељко, Цвитан JI. Стипе, Чабер 
C. Ахмед, Ђурановић М. Лука, Јелушић Р. Савић, 
'Лазендић Ј. Јово, Марковић В. Миле, Мишчевић М. 
(Милан, O маневић М. Мехмед, Радић В, Љубо, Шин-

, нек И. Славко, Татар В. Јован, Топић М. Бранко и 
Влаховић В. Стјепан; 

заставници: Бајић Симо, Брајник-Хофлек Зденка, 
'Лончар М. Јово, Медле Ф. Ева и Жугић В. Милица; 

ст. водник Цумбо Т, Милан; 
, Бенко Л. Владимир, Булат Р. Бранко, Бурић В. 
f Даница, Дурутовић О. Василије, Гојак И. Мијо, Хумо 

С. Енвер, От авдиќ A. Леон, Пири 3. Звонимир, Рег-
кер С. Борис, Самбол С. Стјепан, Шћепановић Р. Ми-
ко, Шкаричић Ј. Стјепан, Бежа A. Бранко, Вујачић 
'Ј. Јефто и Вук алин овић П. Миле. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајори: Бајић Т. Урош, Перовић И. Ђорђе, 

Вукшић Ђ. Милан и Пекић-Делић Дрина. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
потпуковник Влаха С. Ђуро; 
мајори: Буњевац Ј. Гајо, Дамјановић Н. Урош, 

Гавриловић И. Влајко, Миљуш C. Дане, Станковић 
ЈП. Мићо, Станојевић П. Душан, Вукић Ј, Љубомир 
u Зупанић Ф. Звонимир; 

капетани: Бартовчак Б. Андрија, Бјелић Р. Владе, 
Благојевић Ј. Славко, Блануша Ђ. Мирко, Брајовић 

, С. Михаило, Букарица Г. Душан, Бурсач С. Јово, 
, (Чубровић Р. Милош, Чуић Р. Ђуоо, Дивјакиња С. 
[Стојан, Ђујић Т. Тодор, Ђуровић М. Бидо, Госовић 
!А. Радомир, Грдак A. Јосип, Ивановић М. Данило, 
Јаковљевић П. Ђуро, Каштела Ф. Јосип, Ковач М. 
Петар, Ковачевић В. Бранко, Ковачевић Ј. Милан, 

' Лаић С. Миле, Ливада Н. Павао, Локас М. Анте, Ло-
врен П. Бранко, Мамула Ј. Божо, Микулић Ј. Полдо, 
'Мирковић П. Славко, Мишћевић П. Симо, Новак Ј. 
[Фрањо, Новак И. Јерко, Новаковић П. Саво, Ојданић 
М. 'Михаило, Поповић H Војислав, Поповић Ј. 
Вељко, Поткрај ац Н. Нинко, Радић Н. Јово, Робић 
В. Никола, Синобад П. Бранко, Сетко Д. Едуард, 
Ступар Д. Дмитар, Шево П. Драгија, Шкорић С. 
Бранко, Шкоберне Ф. Франц, Томасевић Лука, Ви-
дачек C. Владимир, Вранић В. Ратомир и Вуковић М. 
Радојица; 

начелник штаба бригаде Невајда К. Станко; 
поручници: Бацковић М. Владо, Банићевић II. 

Васиљ, Бањац П. Давид, Богојевић М. Никола, Бу-
лаић П. Митар, Црногорац И. Марко, Челевић М. 
Лука, Чолаковић Ј. Владо, Гардашевић Г. Божо, 
Иљегић JI. Лука, Калуђеровић Р. Душан, Калуђеро« 
вић Т, Вељко, Кнежевић М. Дане, Корица С. Томо, 
Лазић П. Милош, Ловре О. Саво, Медић Д. Бошко, 
Миљановић Н. Сава, Мусић Г. Миливоје, Одаловић 
Ћ. Пеко, Пешун Ф. Ивица, Поповић A. Владимир, 
Радаковић М. Стеван, Симанић Н. Андрија, Скору-
пан И. Славо, Стројин A. Иван, Тесла М. Саво, То-
јагић Ђ. Петар, Тонтић С. Јово, Важић И. Раде, Вр-
бица С. Коста и Живковић М. Душан; 

командир чете Гњатић Стојан; 
потпоручници: Дражић И. Милан, Мандић Н. Бла-

гоје, Марковић И. Перо, Пажии П. Светозар, Раца 
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М. Лука, Торбарина А. Иван и Жижић И Ђорђија; 
заставници: Чубрило П. Милан, Ињац P. Филип 

и Лончар M. Јово; 
Алуга Г. Јанко, Булић Р. Душан, Ћиповчћ P 

Драгољуб, Лакић Б. Милорад, Павличић Н. Мили-
воје, Перуновић П. Велизар и Вујовић К. Михаило. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковници: Бајковић Ј. Филип, Биљановић М. 

Војислав, Дакић М. Максо, Филиповић С. Сафет, 
Спасић С. Бранко и Вулетић Б. Мијат; 

мајори: Билан М. Стјепан, Брајник X Еди, Га-
говић М. Миљан, Ковачевић Н. Митар-Мујо, Мрако- • 
в ић П. Милан, Перовић И. Ђорђе, Половина В. Дми-
тар, Вучинић В. Лука, Вуковић LU, Максим и Вукшић 
Ђ. Милан; 

капетани: Бралић Б. Мирко, Драшковић Н. Ду-
шан, Галић JI. Драго, Јанковић И. Богољуб, Симић 
Б. Душан, Томшић Ш. Драго и Вукановић C Љу-
биша; 

поручници: Булат Р. Бранко, Драгаш Н, Бранко, 
Гечевски П. Глигор, Илинчић Илија, .Ивичевић С. 
Недељко, Калезић Т. Милутин, Кошир Л. Теодор, 
Марковић M Лука, Николић Ј. Саво, Перутовић М. 
Петар, Солар М. Станко, Томазовић Ђ. Бранко, Ви-
дић A. Владимир, Бучкић Т. Велибор и Зоговић Р. 
Добрашин; 

потпоручници: Дамјановић П. Страшимир, Јојић 
Р. Живко, Кљајић Б. Душан, Митровић-Карановић 
Ђ. Мира, Пасета И. Франц-Максо, Пуке В. Мирјана, 
Ракић JI. Смиља и Теслић М. Марица; 

заставници: Хафизовић М. Мухамед, Медле П 
Ева, Борача П, Стојан и Зрилић С. Бранко; 

ст. водници: Михајловић C. Раде, Поповић Р. 
Милка, Рајачић М. Илија, Содник A. Душан, Тома-
шевић И. Јованка и Тркуља М. Мане; 

Даниловић Љ. Босиљка, Којић Д. Мирко, Кујо-
вић Б. Бранко, Лончар М. Дара-Таталовић, Ставник 
A. Леон, Перовић М. Митар, Седлицки М, Влзста, 
Шишка И. Јоже, Вујачић Ј. Јефто, Вукадиновић П. 
Миле, Вукадиновић Ж. Миливоје и Зорић Ј, Стево, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД 
мајори: Арнаутовић М. Исмет, Дудуковић М. 

Дмитар и Ковачевић В. Јосо; 
капетани: Анђелковић В Радојко, Беровић Ф. 

Дане, Блануша Ђ Мирко. Блажевић В Дане, Бреза-
новић С. Стојан, Чуић Р. Ђуро, Девчић Н. Јуре, Де-
ветак П. Бошко, Драшковић H Душан, Дудуковић 
М. Раде, Ђермановић JI. Симеун, Ђорђевић И. Во-
јислав, Фурлан A. Херман, Ивановић P Видоје, Јако-
вић Н. Ђуро Јарић, Ј. Саво, Крстајић М. Вељко, Ло-
пичић Ђ. Стево, Ловрић JI. Миле, Лукић М. Мирко, 
Мајић Ј. Стеван, Милатић Ј. Божидар, Нинковић C. 
Петар, Пађен В. Марцељ, Пенђер Д. Петар, Пушеља 
П. Драго, Радовић Р. Настадин, Росандић П, Анте, 
Савић Д. Никола, Соболовић С. Душан, Тица Б. Ми-
ладин, Турковић Р. Рагиб, Урсић М, Роман, Варго-
вић М. Стјепан, Бербошек Р. Павао, Влатковић И. 
Вице, Братанић М. Марко, Вујовић Б. Перо, Заклан 
М. Спасе, Заилац C. Стево, Жарић Н. Михаило и Жи-
вановић С. Живорад; 

поручници: Басарић Л. Љубан, Берберовић A. 
Есад, Бешић Д. Зијо, Бјелос Ј. Раде, Бркић A. Томо, 
Буквић Н. Живко, Булат Н. Марко, Цуровић Н. Вла-
димир, Цвијовић Р. Жарко, Думић С. Никола, Гечев-
ски П. Глигор, Илинчић Илија, Јоргић М. Бранко, 
Јовановић Ђ. Милисав, Кнежевић М. Дане, Криво-
капић Л. Вујадин, Куленовић С. Ахмет, Купрешанин 
С. Ђуро, Лацмановић М. Милосав, Лалићевић С. 
Богдан, Мај сец С. Берислав, Маринковић И. Раде, 
Меворах J. Јаков, Милвић M Ахмет, Мраковић М. 
Станко, Орлић Ј. Петар, Острогонац Љ. Јосип, Пе-
рић Ј. Милан, Перков Ш. Фране, Петричевић Н. Ди« 

t 
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ми грије, Петровић K Тони, Пирјак M. Шпиро, По-
чуча Ј. Милош, Попић O Душан, Попивода С. Спа-
соје, Радека Д. Никола, Радић Г. Милан, Радојевић 
P. Вељко, Радовић P. Рашко, Радуловић И. Бошко, 
Рестех М. Мартин, Сакић М. Ђуро, Шакић Ј. Васо, 
Шехић Е. Акиф, Шкопорецец Горазд, Шкулетић М. 
Ново, Томазовић Ђ Бранко, Томазовић JI. Душан, 
Торбица В. Лазо, Војновић С. Сава, Војводић С, Ду-
шан, Вучинић М. Бошко, Вукичевић JI. Радомир, За-
тезало Д. Бранко и Зечевић Г Војин; 

командир чете Радошевић О. Ранко; 
потпоручници: Билић J Мирко, Дамјановић П. 

Страшимир, Дејановић Б. Никола, Дробњак С. Илија, 
Ђапа М. Милан, Ђекић Н. Бошко, Иванишевић П. 
Марко, Ивичевић С. Неђељко, Јојић Р. Живко, Ко-
кот М. Никола, Лемајић М. Јово, Липотак О. Зух-
дија, Малинић Владимир, Марохиић И, Иван, Мићу-
новић О. Милка, M пековић М. Ђуро, Мраовић A. 
Никола, Нешић К. Михајло, Пасета И. Франц-Максо, 
Пенић М. Стојан, Перков J. Јосо, Перовић Р. Божо, 
Радека М. Миланко, Стагличић И. Сречко, Теслић 
M, Марица, Тишма Ђ. Јован, Тодоровић Т. Гајо, 
Тробец Ф. Иван, Војновић М. Никола, Вучинић Р. 
Милосав, Вучуровић С. Обрад, Зорица С. Иван и 
Жижић М. Богдан; 

заставници: Цико јевић М. Тонка, Цуцулић Т, 
Никола, Ћосовић Р, Миле, Дражић Н. Петар, Фран-
клин Ј. Леон, Глеђа М. Петар, Гостимир C. Станко, 
Граховац М. Петар, Хафизовић М. Мухамед, Јурић 
Ј. Миле, Каварбашић М. Милка, Кричковић С. Бранко, 
Крстајић М. Милева, Латиновић М. Јевто, Лугарић 
Ј. Албин, Малбаша M. Миле, Маринчић JI. Станко, 
Медвед Ђ. Паула, Мичетић A. Фрањо, Милетић A, 
Бошко, Морача П. Стојан, Павић A. Мирослав, Рада-
ковић С. Петар, Радосављевић Р. Вељко, Рисовић Ј. 
Недељко, Таталовић Ј. Милка, Видас Ј. Маријан, 
Вујновић 3, Милош и Зрилић С. Бранко; 

ст. водници: Баштић С. Саво, Црленица A. Стево, 
Дрча С. Јово, Јеросимић М. Станко, Кукић Г. Раде, 
Кунић Т. Никола, Мармут Б. Потар, Михаиловић С. 
Раде. Мијачика М. Никола, Петровић ILI. Душан, 
Плавшић Обрад, Рокнић Ђ. Божидар, Савић М. Мир-
ко, Содник A. Душан, Шево С. Дренка, Томашевић И, 
Јован ка, Тркуља М. Мане, Троскот Н. Божо и Вукас 
В. Бранко; 

водници: Јукић А. Иво и Косановић Н. Никола; 
мл. водници: Стојшин JI. Тодор и Вуконић М. 

Божидар; 
десетари: Курсар Н. Вељко и Зимоњић Ј. Митар; 
Алексић Д. Војислав, Бабић Ј. Јован, Бацић М. 

Бранко, Безар П. Станоје, Боснар Д, Стјепан, Бренк 
Ф. Ана, Бубле И. Ана, Булајић Миле, Церовиќ M. 
Даринка, Цулић Д. Љубица, Чупић С. Радослав, 
Чворовић П, Бајо, l> лић С. Љубомир, Дивић М. 
Никола, Ђуришић-Вучић Михајло, Фабрис В Мира, 
Фетов ић Г. Светка, Фетко И. Васо, Габелић JI. Ан-
ђелка. Глумац В, Милорад, Ѓорија« A. Маријан, Го-
ворчин М. Рузарка, Гризданић С. Милан, Грубежић 
Ј. Лазо, Грубишић И. Дара, Гушић П. Љубомир, Хо-
чевар Ф. Зора, Ивановић С ^ Миодраг, Јефтић М. 
Владан, Јоцић Ђ. Велимир, Јовановић М, Слободан, 
Јововић М. Шћепан, Караџа А. Васко, Катић И. Ма-
ријан, Кнежевић И. Саво, Којић Д. Мирко, Комарица-
Кожурица X. Несиба, Косић Љубо, Крунић И, Мар-
тин, Кукољ Ј. Милутин, Лончар-Таталовић М. Дара, 
Лончар С. Петар, Љубић Ш. Нева, Мандић P Ми-
лена, Марчев Ш. Блаженка, Марковић Н. Божидар, 
Алатов JI. Мила«, Мијајловић В. Милан, Милачић Н. 
Милун, Млинар М. Раде, Ненадић Д. Милица, Нико-
лић П. Нићифор, Нововић М. Ново, Пашков C. Иван, 
Паран П. Срећко, Перица M Анте, Перин JI. Ру-
жица, Петернел Е. Татјана, Пиале Н. Стево, Под-
бершчек М. Цвета, Пуке В. Мирјана, Ракић П. Тонка, 
Родић С. Јела, Рожић Ш. Катица, Сантини-Дупла-
адћ В. Јелка, Селај A. Хилда, Седлар A. Нада, Сед-

лецки М. Власта, Сесартић Н. Милан, Собол Ј. Иван, 
Стаменковић Ј. Стојан, Станојевић Ђ. Станимир, 
Стефановић Д. Милан, Стојановић М. Растислав, 
Стрика П. Марица, Шакан Ђ. Милош, Шарик Н. Јо-
сип, Шеат J. Давор, Шимићев П. Марија, Шишка И 
Јоже, Шокчевић H СлаБК,-, ИЈвсринић Ј. Зорка, То-
мић C Вјеоа, Топић A. Фаника, Трифуновић П. За-
горка, Видовић J Лизне. B v 4 , r n - — ^ Митан, вуј-
новић С. Маринка, Вукајловић Н. Вјера, Мише Б. 
Кајо, Вукмановић Р. Радинка, Задник J. Марјан, 
Здешар Ханрик-Франц, Злендић Ј, Данка, Зорић Ј. 
Ст??, o, -- ч дивковић Р. Вељко. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Радоњић Ђ Бешко: 
заставник Коварбашић М. Милка; 
ст. водници: Ђуришић В. Михајло u Шарин Н. 

Јосип; 
водник Станојевић Ђ. Станимир; 
Бакрач Ј. Антон, Ћ-.сић M Здравко, Макан Ђ. 

Милош и Зец Д. Ранко. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
Пекић-Делић Дрина 

Бр. 61 
19 февруари 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

M. Перуничич, е. p. др. Иван Рибар с. р. 

ПРЕЗИДИУМ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
по предлогот на Претседателот на Министерскиот 

совет и Министерот на народната одбрана, Маршалот 
на Југославија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л : 
да се за осведочена храброст и народни заслуги 

за народ во текот на народноослободителната борба 
од лику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД; 
мајор Андрејевски Илија; 
капетани: Игновски Павле и Лакић Мирко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковници: Хаџимуртевић Е. Халил, Латас 

Данило и Згоњанин Жарко; 
мајор Стефановић Вељко; 
капетани: Гајић Будимир, Стејић Димитрије, Сто-

јановић Миладин и Тодоровски Јанко; 
поручник Милачић Миладин;' 
потпоручник Језерац Антун; 
Достанић Милорад и Тод )ровић Радомир. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД il; I 'ЕД: 
мајор Стефановић Вељко; 
капетани: Јововић Данило, Коленц Венцеслав, 

Лутовац Мијомир и Вујишић Александар; 
поручници: До лер Фриц, Лазић Мато, Пу цина 

Марко и Словени Јоже; 
потпоручник Омахен Алојзиј; 
ст. водник Булат Вељко; 
Бубања Бошко и Рацковић Владо. 

Бр. 66 
22 февруари 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
M. Перуничић е. p. ДР. И. Рибар. е. f* 
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З А П И С Н И К 
НА И ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАНА НА 17 МАЈ 

1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот на Векјето на наро. 
дите Јосип Видмар. 

Секретар на Векјето на народите Михаило Грбин. 
Претседателот на Векјето на народите Јосип Вид-

мар ја отвора II заедничка седница во 16.40 саатот. 
Прочитаниот записник од I заедничка седница 

^Народната скупштина го прими без забелешка. 
Се прејдуе на дневен ред: продолжуење претрес 

сот во начело по предлогот на Општиот закон за на-
родните одбори. 

Зборуеја: Јаков Блажевич „за", Добросав Тома-
шевич „за", Зоран Полич „за" и Никола Минчев „за,", 
па претседавајукјиот Јосип Видмар во 18.15 саатот 
одредуе одмор од 15 минути. 

После одморот зборуеја: Хајро Капетанович „за", 
1др. Обрен Благојевич „за" и Петар Стамболич „за", 
fia претседателот на Векјето на народите Јосип Вид-
мар со пристанок на Скупштината ја заклучуе сед-
ницата во 20.15 саатот, а. идната ја закажуе за 18 мај 
'1946 година во 16 сатот со дневен ред: 

продолжење претресот во начело на предлогот 
на Општиот закон за народните одбори. 

17 мај 1946 година 
Белград 

Претседател 
Секретар, на Сојузното векје, 

М. Грбич, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА IH ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 18 

МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот на Сојузното векје 
Владимир Симич. 

Секретар на Сојузното в е к ј е Љубчо Арсов. 
Претседателот на Сојузното векје Владимир 

Симич ја отвара Ш заедничка седница на обата 
iHOMa во 16,20 саатот. 

Профитаниот записник од И заедничка седница 
Народната скупштина го прими без забелешка. 

Се прејдуе на дневниот ред: продалжуење пре-
тресот во начело предлогот на Општиот закон за 
народните одбори. 

Прете ei да® а јук ји o т Владимир Симич об јаву е да 
е листата на говорниците по овој законски предлог 
исцрпена, но не е заклучена и ги по в и му е народните 
пратеници ако некој жеотае да зборуе да се јави 
за реч. 

Како никој не се јавил за реч претседателот на 
Сојузното IB ек J е Владимир Симич о|бј|авуе да на-
челника претрес за предлогот на Општиот закон за 
народните одбори е довршен, па ја заклучуе сед-
ницата во 16,25 саатот и објаву е да домовите ке 
(ги закажат своите седмици во рок од 16 минута со 
'дневен ред: гласање во (начело и претрес во пре-
даности предлогот на Општиот закон ва »ародните 
адбори. 

18 мај 1946 година 
Белград 

Потпретседател на Векјето на 
Секретар, народите, 

Љубчо Арсов, е. р. Божидар Масларич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 20 МАЈ 

1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Воја Лекович. 
Претседателот Владимир Симич го отвора IV ре-

довен состанок во 16,20 сатот. 
Прочитаниот записник на Ш редовен состанок 

Векјето го прима без забелешки. 
Се соопштуе и упатуе на Мандантно-имунитет-

скиот одбор на понатамошната законска постапка 
актот на Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ бр. 5350 за замена поради отсатноста на долго 
време на народните пратеници на Сојузното Векје 
Илија Дошен и Марка Перишин. 

Се соопштуе предлогот на Законот на Мини-
стерот за надворешните работи за Договор за при-
јателство, взаемна помокј и сароботуачка во мирот 
помегју Федеративна Народна Република Југославија 
и Чехословачка Република, заклучен во Белград на 
9 мај 1946 година. 

Претседателот соопштуе оти овој предлог на 
Законот се печати и штом ке биде отпечатен ке се 
раздели на народните пратеници како би могол да 
се стави на дневен ред. 

Сите прочитани молби и жалби се упатуат на 
Одборот за молби и жалби. 

Се соопштуат молбите за отсаетва на народните 
пратеници и по предлог на претседателот на Векјето 
се одобруе на Митра Ковачевич 5 дена, на Миливоја 
Стефанович 10 дена и на Тоне Фајфар 5 дена от-
саство. 

По предлог на претседателот Векјето едногласно 
одлучуе денешниот дневен ред да се дополни уште 
со две точки и како втора точка на денешниот дневен 
ред да се стави претрес предлогот на Законот за 
амнестија шумските кривици, а како трета точка пре-
трес предлогот на Законот за продолжуење мени-
чните и чековните рокови. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред про-
должуење претресот во поединостите на предлогот 
за Општиот закон за народните одбори. 

Како кај Делот IM од членот 48 па натамо, ка ј 
Деловите IV, V и VI никој не се пријавил за реч 
Векјето, гласакји со дигање рака едногласно ги усвои 
сите членови на овој законски предлог по предлогот 
и извештајот на Законодавниот одбор и по предло. 
тот на Владата на ФНРЈ, а по пристанокот на изве-
стителот на Законодавниот одбор ги чини следните 
измени и дополнуења: 

сите членови почнуејкји од пораниот член 48 ја 
мењават својата нумерација за два нагоре. 

Во стариот член 48 кои постану е член 50 во 
првиот став на место зборовите во заграда „(ме-
стата)" да се стави „(гратчињата, трговиштата)". 

• Во стариот член 49 кои постануе член 51 послед-
ниот став се мењава и гласи: 

„со соборот раководи претседателството кое што 
го избира соборот на, избирачите". 

Во стариот член 51 кој постану е член 53 во ^го-
рата реченица после зборовите „незаконити" место 
сврзникот „и" се става сврзникот „или". 

Во стариот член 53 ко ј постануе член 55 вториот 
став на овој член постануе последан став, а сегаш-
ните ставови три и четири постануат став втори од-
носно став тр ек ји. 

Во стариот член 54 кои постануе член 56 првата 
реченица на четвртиот став се мењава и гласи; „По-
високиот извршни одбор може по предлог на пони-
скиот извршни одбор привремено да оддалечи од слу-
жба член на понискиот извршни одбор во случај 
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кога неговото понатамошно ост ану ењ е би било про-
б н о на угледот и интересот на службата". 

Во стариот член 55 кој пост ацу е член 57 ставот 
втори се брише. 

Во стариот член 56 кој постануе член 58 во по-
следниот став на место зборовите „или на уобичаен 
пристапачен начин" да се стави „и на друг уобича-
ен начин". 

Во стариот член бб кој постану е член 68 во пр-
виот став на место зборовите „и повисокиот наро-
ден одбор" да се стави „и повисоките извршни од-
бори". 

Во стариот член 57 кој поетануе член 69 во пр-
виот став втор ред на место зборовите „месни" треба 
да се стави „локални". 

Во стариот член 69 кој постану е член 71 во ста-
вот втор на место зборовите „пониските народни од-
бри" да се стави „пониски извршни одбори". 

Во стариот член 70 кој постануе член 72 во ставот 
прв петиот ред после зборовите „незаконити" место 
сврзникот „и" да се стави „или". 

Во ставот втори четвртиот ред после зборовите 
„незаконити" место сврзникот „и" да се стави „или". 

Во четвртиот став на четвртиот ред после збо-
ровите „незаконити" место сврзникот „и" да се стави 
„или". 

Во стариот член 71 кој постану е член 73 во ста-
вот 2 после зборовите „незаконита" место сврзникот 
„и" да се стави „или". 

Во стариот, член 74 кој постануе член 76 на кра-
јот на третиот став се става запирка и додава: „ако 
е неговата работа во очигледна супротност со уста-
вот и законот". 

По ова се пристапу е на коначено решавање за 
законскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање Претседате-
лот Владимир Симич об јаву е да гласале сосема 275 
народни пратеници и сите гласале „за", со што пред-
логот на Општиот закон за народните одбори во 
Сојузното векје е конечно усвоен, и во смисла на 
членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Со-
јузното Векје ке биде упатен на Векјето на народите 
на решавање. 

Пред прејдуење на другите точки од дневниот 
ред претседателот Владимир Симич дава кус одмор. 

После одморот седницата е настањена во 17,55 
саатот. 

Се соопштуе актот на Векјето на народиве со кој 
во смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословни-
кот на Векјето на народите го доставуе на Сојузното 
векје на решавање дефинитивниот текст предлогот 
на Општиот закон за народните одбори онака, како 
е усвоен во Векјето на народите. 

Претседателот соопштуе да решавањето за овој 
предлог ке се стави на дневен ред кога Векјето ке 
доносе одлука за това. 

Претседателот понатамо саопштуе Да Министе-
рот на правосудне™ на Сојузната влада го "^вестил 
претседателството на Сојузното в ек j е, "i !'>и ра-
справата за предлогот на Законот за амк.\"<р"л шум-
ските кривици и за предлог на Законот за иродол-
жуење меничните и чековните рокови ке го заста-
пуе помошникот на Министерот др. Владимир Ка-
лембер, кој што по потреба ке дава нужни објасну-
ења во врска со овие законски предлози. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред 
претрес предлогот на Законот за амнестија шумските 
кривици. 

Како известителот на Законодавниот одбор Ми-
хаило Парович го прочита и образложи одморениот 
Извештај претседателот отвора начелен претрес, 

Зборуеше Гојко Гајич „за" па Векјето гласајкји 
со дигање рака едногласно го усвои овој Законски 
предлог во начело. 

Се прејдуе на претрес во поединости. 

Како никој не се јавил за реч, Векјето, гла-
с а ј ќ и со дигање рака, едногласно ги усвои анте 
пет членови на овој законски предлог по предлогот 
и извештајот на Законодавниот одбор и по пред-
логот на Владата на ФНРЈ, а по пристанак от на 
од борски от известат ел по направи следното донол-
нуење: во членот три на крајот после зборовите 
„на окружниот суд" се додава „во рок од 15 дена 
по приемот одлуката на околискиот суд". 

По ова се пристапу« на коначно решавање за 
законскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот Владимир Симич саооштуе: да гласале сосема 
289 наредни пратеници и сите гласале „за", со што 
предлогот на Законот за амнестија шумските кри-
вици во Сојузното в ек је е конечно усвоен, и во 
смисла на членот 63 Уставот и членот 45 Послов-
ник от на Сојузното в ек jie ке биде упатен на Велето-
ва народите на решавање. ) 

Се прејдуе на тр ©кј ат а точка на дневниот ред 
претрес предлогот на Законот за продолжување ме-
ничните и чековните рокови. 

Кога известителот на Законодавниот одбор др. 
Макс Шнудерл го прочита и образложи o дворскиот 
извештај, Векјето, гласа јќи со дигање рака ед-нou 
гласно го усвои OBIO j законски предлог во начело1, 
па се пристапуе на претрес во поединости. 

Како никој не се пријавил за реч, Векјето, гла-
с а ј ќ и со дигање рака, едногласно ги усвои сите 
четири члена на овој законски предлог по предлогот 
и извештајот на Законодавниот одбор, па се при-
стапу е на конечно решавање за законскиот предлог, 
во целост. 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот Владимир Симич об јаву е да гласале вкупно* 
284 народни пратеници и сите гласале „за", со што1 

предлогот на Законот за про т >т|жуење меничните1 

и чековните рокови во С о ј у з о н * век је е конечно" 
усвоен, и во смисла на членот 63 Уставот и членот 
45 Пословникот ке биде упатен на Векјето на наро-i 
дите на решавање. 

По ова претседателот Владимир Симич предлага 
на Векјето дневен ред за идната седница што Век-' 
јето едногласно го усвои, па го соопштуе актот 
на Президиу^от на Народната скупштина на ФНРЈ 
упатен на претседателот на Сојузи ат o в ек је, к о ј 
гласи: 

„Се известус»е да Президиумут на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија ке свика за 21 ма ј 1946 година заеднич-
ка седница на Сојузното векје и Векјето на народите1 

со дневен ред: претрес предлогот на Законот за 
Договор за пријателство, взаемна помокј и ćopa-' 
ботуачка во мирот пом ег ју Федеративна Народна' 
Република Југославија тт Чех ос ловачка Република.-

Молиме ова да се т е г а в и на членовите од Ва-
шето Векје на првата седница". 

Претседателот Владимир Симич соопштуе да 
заедничката седница на обата дома според спора!-
зумот со потпретседателот на Векјето на народите 
ке биде утре во 11 саатот, па ја заклучуе седницата 
на Сојузното' векје и објавуе да идната седница 
ке ја закаже писмено со дневен ред: 

1) решавање за предлогот на Векјето за Оп-
штиот закон за народните одбори; 

2) претрес предлогот на Законот за воените 
инвалиди; 

3) претрес предлогот на Законот за „Партизан-
оката споменица 1941"; "" 

4) претрес предлогот на Законот за лагаЈВИза-
ција исправите во мег ју паро! дните соопштенија. 

Седницата jie заклучена во 19,15 саатот. 
20 Mia j 1946 година. 

Белград 

Секретар, Претседател, 
Воја Лекович, е. р. Владимир Симич, е. р. 
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З А П И С Н И К 
НА IV РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕ. 
ДА НИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОД-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 20 

МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал потпретседателот Божидар Масларич 
Секретар Михаило Грбич. 
Претседавајукјиот Масларич го отвора IV редо-

Вен состанок во 13,15 саатот. 
Прочитаниот записник на Ш редовен состанок 

Векјето го прими со забелешка на Александра Сто-
јанович оти известилецот на Законодавниот одбор не 
се сложил со неговиот амандман поднесен по чл. 38 

( предлогот на Општиот закон за народните одбори и 
Да на предлог на известилецот на Законодавниот од* 
бор, а не на Владиниот повереник, Векјето го усвои-
ло членот 38 по одборскиот извештај. 

Народниот пратеник Саво Орович констатуе оти 
од седницата на Векјето отсаствуе голем број народ-
ни пратеници и смета оти треба строго да се придр-
жуе на Пословникот спроти пратениците кои што не 
ги оправдаваат своите отсаства. 

Дон Анте Салацан во врска со пораниот свој 
предлог постава прашање на Претседателството на 
Векјето, што направило Претседателството во сми-
сла на Пословникот со оние народни пратеници кои 
што неоправдано изостануат од седниците на Ве-

' кјето. 
Претседавајукјиот Божидар Масларич, одговара 
Председателството на Векјето постапуе по По-

сл овникот, а на поставеното прашање ке даде од* 
говор на првата наредна седница на Векјето на на-
родите. 

Пред прејдуење на дневен ред потпретседателот 
ЈМасларич му соонштуе на Векјето да Министерот 
на надворешите работи преку Сојузното векје го до-
стави на Векјето на народите предлогот на Законот 
За договор за пријателство, взаемна помокј и сора-

/ботуачка во мирот помегју Федеративната Народна 
Република Југославија и Чехословачка Република, 
заклучен во Белград на 9 мај 1946 година. 
! Претседавајукјиот Масларич соопштуе да Прет, 
Седателот на Сојузната планска комисија доставил 
'амандман за измена чл. 1 Предлогот на Законот за 

*'општо државниот стопански план и за државните ор-
гани за планирање и оти овој амандман е отпечатен 
:и разделен на народните пратеници и за него ке се 

'решава кога ке биде претресуен предлогот на Зако-
н о т за општодржавниот стопански план и за држав-

ните органи за планирање во Векјето на народите. 
Секретарот на Президиумот на Народната скуп« 

штина на ФНРЈ доставуе на Векјето на народи гл 

вештај оти народните пратеници Наум Веслиев;;:;! л 
Пеко Дапчеви5! се отсатни од должноста во Вск k n 
на народите за подолго време, па не можат <ј 

.вршат должноста на народните пратеници, т* чгчм-
седавајукјиот Божидар Маслар ич соопштуг г: х Г« • 
Кјето да во смисла на ставот 2 членот 54 Послова-.е 
Ѕек јето на' народите овој извештај ке биде уп v i 
'на Мандатниот и имунитетскиот одбор на nonai : ' -
итна законска постапка. 
I По предлог на претседавајукјиот Векјето им 
Фдобруе отсаство на народните -пратеници, на: др. 
(Јосипа Хрнчевич, Кирила Милевски и Трајана Л а у . 
таш од еден ден, на Маринка Голубович од 5 дена, 
Душана Ркман од 2 дена и на Љуба Бабич од 10 
'дена. 
i Се лрејдуе на дневниот ред: продолжуење пре-
тресот во поединости на предлогот за Општиот за-
кон за! народните одбори. 
II Известилецот на Законодавниот одбор др. Душан 
!Вратич го чита член по член предлогот на Законот, 
f a Векјето, гласајќи са дигање рака едногласно го 

^усвои; 

Членот 69 кој што постануе член 71 со Владиниот 
амандман со кој последните зборови на вториот ста* 
„пониските народни одбори" се заменуат со зборо-
вите „пониските извршни одбори". 

Членот 70 кој што постануе член 72 е примен со 
това што во првиот, вториот и четвртиот став на 
место зборовите „незаконити и неправилни" се ста-
вуат зборови „незаконити или неправилни". 

Членот 71 постануе член 73. Во вториот став на 
место зборовите „незаконита и неправилна" да се 
стават зборови „незаконита или неправилна". 

Членот 72 кој што по стану е член 74 и членот 73 
кој шта постануе член 75 се примени без измена. 

Членот 74 кој што постануе член 76 е примен со 
Владиниот амандман со кој ставот трети се дополнуе 
така, што на крајот после точката се става запирка, и 
се додава зборови „Ако неговата работа е во очи-
гледна противност со Уставот tf законот". 

Сите сстанали членови от членот 75 кој постануе 
член 77, па до членот 88 кој постануе член 90 се 
примени без измена 

По завршениот претрес во поединостите претсе-
давајукјиот Божидар Масларич го става овој закон-
ски предлог на гласање во целост, па по извршено-
то поименично гласање објавуе резултат на гласа-
њето. Гласале сосема 129 народни пратеници и сите 
гласале „за", Отсатни се 45 народни пратеници, 

Потова претседавајукјиот Масларич чита пи* 
смо со кое се упатуе на Сојузното Векје на решуење 
во смисла членот 63 на Уставот и членот 44 Послов-
никат на Векјето на народите дефинитивниот текст 
на предлогот за Општиот закон за народните одбори 
онака како го усвоило Векјето на народите. 

Потова вз 17.30 саатот председавајукјиот одре-
дуе <~»дмор од 10 минути. 

После одморот седницата се наставуе, па на пред-
лог на Масларича Векјето го усвоуе понатамошниот 
дневен ред: претрес предлогот на Законот за амне-
стија на шумските кривини и претрес предлогот на 
Законот за продолжуење меничните и чековните 
рокови. 

Претседавајукјиот Масларич соопштуе на Векјето 
да Министерот на лоавосудието во име на Владата на 
ФНРЈ доставил на Векјето на народите амандман со 
членот 3 предлогот на Законот за амнестија шум-
ските кривици и за повереник на Влагата да е одре-
ден Никола Срзентич, начелник на Министеоството 
за правосудне кој што ке дава потребни обавесту-
ења при претресот предлогот на Законот за амне-
стија шумските кривици и по предлогот нд Законот 
за продолжуење меничните и чековните рокови. 

Потова се прејдуе на претрес предлогот на За-
коп •• за амнестија шумските кривици. 

I":-! i известилецот на Законодавниот одбор Јоза 
M:'v* в. ме вич го прочита и образложи одборскиот 
игл;. in i Ч во начелната дискусија зборуеше Бено 
К'>т»чм: ,за", па претседавајукјиот Божидар Масла-
р:»*т го става овој законски предлог на гласање. По 
тм;>ршеното гласање претседавајукјиот објавуе да е 
предлогот на Законот за амнестија шумските криви-
ци во начело едногласно примен. 

Се прејдуе на претрес во поединостите. Извести, 
лецот на Законодавниот одбор Јоза Миливојевич го 
чита член по член предлогот на Законот за амнести-
ја шумските кривици, па Векјето, гласајќи со дигање 
рака, едногласно ги усвои членовите 1 и 2 без 
измена. 

Членот 3 по Владиниот амандман образложен од 
Министерот на правосудне™ Франа Фрол е примен 
со това што последните зборови од овој член „непо-
средно на надлежниот окружен суд" се заменуат со 
зборови „надлежниот окружен суд во рок од 15 дена 
по прием одлуката на околискиот суд". 

Членовите 4 и 5 се примени без измена. 
По завршениот претрес во поединостите претсе-

даеајукјиот Божидар Маслар ич го става овој закон-
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ски предлог на гласање во целост, па по извршеното 
поименично гласање објавуе резултат на гласањето. 
Гласале 128 народни пратеници гл' сите гласале „за". 
Отсатни се 45 народни пратеници. 

Потова претседавајукјиот Божидар Масларич 
со општу е на Век је то да и овој конечно усвоен текст 
во Векјето на народите по предлогот на Законот за 
амнестија шумските кривици ке биде доставен на 
Сојузното еекје на решавање. 

Се прејдуе на претрес предлогот на Законот за 
продолжуење меничните и чековните рокови. 

Кога известилецот на Законодавниот одбор Јоза 
Миливојевич го прочита и образложи извештајот на 
Законодавниот одбор за овој законски предлог, а 
како немаше пријавени говорници во начелниот пре-
трес, претседазајукјиот Масларич го става овој за-
конски предлог на гласање во начело. 

По извршеното гласање објавуе да предлогот 
на Законот за продолжуење меничните и чековните 
рокови во начело едногласно е усвоен. 

Се прејдуе на претрес во поединоститете. Изве-
стилецот на Законодавниот одбор Јоза М и л и в о ј е в а 
го чита член по член предлогот на Законот за про* 
должуење меничните и чековните рокови, па Векјето, 
гласајкји со дигање рака, едногласно ги усвои сите 
членови на овој законски предлог од членот 1 до 
членот 4 без измени. 

По завршениот претрес во поединостите претсе* 
давајукјиот Масларич го става овој законски пред-
лог на гласање во целост. По извршеното поименич-
но гласање објавуе резултат на гласањето. Гласале 
126 народни пратеници и сите гласале „за". Отсатни 
се 48 народни пратеници. 

Потоа претседавајукјиот Божидар Масларић го 
соопштуе на Векјето писмото со кое се упатуе дефи-
нитивниот текст по предлогот на Законот за продол-
жуење меничните и чековните рокови на Сојузното 
векје на решавање во смисла членот 63 Уставот и 
членот 44 Пословни,кот на Векјето на народите. 

Потоа претседавајукјиот го става на гласање од 
Сојузното век је добиваниот дефинитивен текст по 
предлогот на Општиот закон за народните одбори, 
кој што е истоветен со предлогот на Општиот закон 
за народните одбори усвоен во Векјето на народите. 
По извршеното гласање потпретседателот Божидар 
Масларић објавуе на Векјето да Општиот закон за 
народните одбори е усвоен и да во смисла на членот 
45 Пословникот на Векјето на народите и точката 6 
членот 74 Уставот ке биде упатен на П р е з и д и у м ? 
на Народна скупштина на ФНРЈ на прогласуење. 

На крајот претседавајукјиот Масларић го чита 
писмото на Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ со кое. се известуе Векјето да Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ свикуе за 21 мај 
1946 година заедничка седница на Сојузното векје и 
Векјето на народите со дневен ред: претрес предло-
гот на Законот за договор за пријателство, взаемна 
noiMOiKj и соработуачка во меурот п о м е ѓ у Федератив-
ната Народна Република Југославија и Чехословачка 
Република, заклучен на 9 мај 1946 година во Белград. 

Заедничката седница на обата дома на Народна-
та скупштина на ФНРЈ ке се одржи во 11 саатот. 

Потоа претседавајукјиот Масларић ја заклучуќ 
седницата во 19 саатот, а идната ја закажуе за 21 
мај 1946 година во 16 саатот со дневен ред: 

1) претрес предлогот на Законот за војните 
воени инвалиди; < 

• 2) претрес предлогот на, Законот за „Партизан* 
ска та споменица*>941"; 

3) претрес предлогот на Законот за легализација1 

исправите помет ју народните соопштенија. 

23 мај 1946 година " 1 

Белград 

Секретар, Потпретседател, 
Михаило Грбич, е. р. Косан Павлович, е. p. 

З А П И С Н И К 
ЗА V РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕ-
ДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 21 МАЈ 

1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Љубчо Арсов. 
Претседателот Владимир Симич го отвора V ре-

довен состанок во 16.20 саатот. 
Прочитаниот записник на IV редовен состанок 

Векјето го прима без забелешки. 
Се соопштуат писмата на Векјето на народите со 

кои во смисла на членот оЗ Уставот доставуе на Со-
јузното векје на решавање предлог на Законот за 
амнестија шумските кривици и предлог на Законот за 
продолжуење .меничните и чековните рокови онака 
како се усвоени во Векјето на народите. 

Претседателот соопштуе да решавањето за овие 
предлози на Векјето на народите ке се стави на 
дневен ред. \ 

Се соопштуе амандманот на Владата на ФНРЈ 
за предлогот на Законот за воените инвалиди и 
амандман за членот I по предлогот на Законот за 
општодржавниот стопански план и државните органи 
за планирање. 

Претседателот соопштује да за овие амандмани ке 
се решава кога предлозите ке дојдат на дневен ред. 

Претседателот го соопштуе актот на Претседа-
телот на Владата на ФНРЈ и Министерот на народна-
та одбрана Маршалот на Југославија Јосипа Броз* 
Тита, со кој во смисла членот 29 Пословникот на Со-
јузното векје го одредуе за свој повереник при пре-
тресот предлогот на Законот за војните воени инва-
лиди во Сојузното векје генерал-мајорот Светозара 
ВукмановичЛ емпо. * 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за отсаства и болуење и по предлог на претседателот 
на Векјето се одобруе на Марка Полович и Брана 
Савич по 3 дена отсуство, на Енвера Реџич седум 
дена, на Тома Војковић осум дена и на Коста H ar j 
5 дена отсаствд и на Вељка Ковачевич десет дена 
болуење по лекарско уверење. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: ре-
шавање за предлогот на Векјето на народите за 
Општиот закон за народните одбори. 

Претседателот Владимир Симич го известуе Ве-
нето , да установил оти текстовите на предлогот злј 
Општиот закон за народните одбори, што е конечно 
усвоен во Сојузното векје и во Векјето на народите, се1 

истоветни и го става овој свој извештај на гласање. 
Векјето едногласно го усвои овој извештај и 

претседателот соопштуе да со ова во смисла членот, 
45 Поеловникот на Сојузното векје Народната скуп-
штина го примила Општиот закон за народните од-
бори, кој ке биде упатен на Президиумот на Народ-
ната скупштина поради прогласуење. 

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред:' 
претрес предлогот на Законот за војните воени ин-
валиди. 

По предлог на народниот пратеник др. Макса 
Шнудерл Векјето едногласно одлучуе, извештајот на 
Законодавниот одбор за измените и дополнуењета во 
овој законски предлог да не се чита, оти е печатен и 
разделен на сите народни пратеници. 

Кога известителот на Законодавниот одбор Су-
лејман Филипович го образложи одборскиот изве-
штај, претседателот го отвори на челниот претрес. 

Зборуеја Милоје Милојевић „за" и Месуд Хотич 
„за", па се пристапи на гласање во начело. 

Гласајќи со дигање рака, Векјето едногласно го 
ус?ои овој законски предлог во начело, па се преј-
д е на претрес во поединости. 

Како за претресот во поединости никој не се ја-
вил за реч, Векјето, гласај«ји со дигање рака, едно-
гласно ги усвои сите членови на овој законски пред-
лог од 1 до' заклучно 53 по предлогот и извештајот 
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на Законодавниот одбор и по предлог на Владата на 
ФНРЈ, а по пристанак на известителот на Законодав-
ниот одбор ја прави следната измена: 

Во членот 7 ставот втор се из бришу е. 
По ова се пристапи на конечно решавање за за-

конскиот предлог во целост. 
По извршеното поименично гласање, претседате-

лот објавуе: да гласале сосема 269 народни пратеници 
и сите гласале „за", со што предлогот на Законот 
за војните воени инвалиди во Сојузното векје е ко-
нечно усвоен, и во смисла членот 63 Уставот и чле-
нот 45 Посл ов шикот на Сојузното векје ке биде упа-
тен на Векјето на народите на "решавање. 

По ова претседателот Владимир Симич во 19,10 
саатот дава одмор од 10 минути. 

После одморот седницата е наставена во 19,30 
саатот. 

Се прејдуе на трекјата точка на дневниот ред: 
Претрес предлогот на Законот за „Партизанеката 
споменица, 1941". 

Кога известителот на Законодавниот одбор Ра-
дован Мијушкович го прочита и образложи одбор-
скиот извештај, претседателот отвора начелен претрес* 

Зборуеше Милош Рашович „за", па Векјето, гла-
с а ј ќ и со дигање рака, едногласно го усвои овој за-
конски предлог во начело. 

По ова Векјето, гласајкји со дигање рака, ги 
усвои едногласно без претрес во поединостите сите 
членови на овој законски предлог од 1 до заклучно 
10 по предлогот и извештајот на Законодавниот од-
бор, па се пристапи на конечно решавање за закон-
скиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот објавуе да гласале сосема 242 народни пратеници 
и сите гласале „за", со што предлогот на Законот за 
„Партизанска та споменица 1941" во Сојузното веис је 
е конечно усвоен и во смисла членот 63 Уставот и 
членот 45 Пословникот на Сојузното векје ке биде 
упатен на Векјето на народите на решавање. 

Се соопштуе писмото на Векјето на народите со 
кое во смисла членот 63 на Уставот се достава на 
Сојузното векје на решавање предлог на Законот 
за војните воени инвалиди, онака како е усвоен во 
Векјето на народите. 

Претседателот соопштуе да решавање за овој 
предлог на Векјето на народите ке се стави на дне-
вен ред. 

По ова претседателот Владимир Симич предлага 
на Векјето дополнуење дневниот ред за идната сед-
ница, кое што Векјето едногласно го усвои, па со 
неговиот пристанок је заклучуе седницата во 20,30 
сатот, а идната ја закажуе за среда, на 22 мај 1946 
година во 16 саатот, со дневен ред: 

1) решавање за предлогот на Векјето на народи* 
те за Законот за амнестија шумските кривици; 

2) решавање за предлогот на Векјето на наро-
дите за Законот за продолжуење меничните и че-
ковните рокови; . 

3) решавање за предлогот ч? Векјето на наро-
дите за Законот за војните Ег,.";?ч - HB али ДИ; 

4) претрес на предлогот > G r o h o t за легали-
зација исправите во меѓународните соопштенија; 

5) претрес на предлогот на Законот за општодр-
жавниот стопански план и за државните органи за 
планирање; 

6) претрес предлогот за Законот за пополнуење 
оружан ата сила на Федеративна Народна Република 
југославија со јавачка, теглечка и товарна стока и 
со преносни средства; 

7) претрес на предлогот на Законот за заштита 
авторското право; 

8) претрес предлогот на Законот за конвенција за 
културна соработуачка мегју Федеративна Народ* 
на Република Југославија и Полска Република. 

21 ма} 1946 година, Белград. ' 
Секретар, Претседател, 

Воја Лекович, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА V РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗАСЕ-
ДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРО-
ДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 

21 МАЈ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал потпретседателот Косан Павлович. 
Секретар Нинко Петрович. 
Претеедавајукјиот го отвора V редовен состанок 

во 17,15 сатот. 
Прочитаниот записник на IV редовен состанок 

Векјето го прима без забелешка. 
Претседавајукјиот Косан Павлович соопштуе 

оти Претседателот на Владата Маршал Јосип Броз-
Тито му доста^.лЛ на Векјето на народите амандман 
за измена членот 7 на предлогот Законот за војните 
воени инвалиди и акт со кој се известуе Векјето 
да е Владин повереник на седниците на Венето на 
народите одреден Богдан Орешчанин за време пре-
тресот предлогот на Законот за војните воени инва-
лиди и претресот предлогот на Законот за „Парги-
занската споменица 1941". 

На предлог на претседзвајукјиот Векјето одзбруе 
отсаство на народните пратеници: на Варга Иштван 
5 дена, Богда Јадрешин 10 дена, Рато Дугонич 5 
дена и Ола,х Шандор 6 дена. 

Пред прејдуењето на дневниот ред претседавају-
кјиот Косан Павлович во смисла на членот 47 Пра-
вилникот на Векјето на народите му одговара на 
поставеното прашање на народниот пратеник дон 
Анте Салапан. Со дадениот одговор прашуачот е за-
доволен. 

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: 
претрес предлогот нт Законот за војните воени ин-
валиди. 

Од кога изве] i • > т̂ на Законодавниот одбор 
Cp ек j ко Жумер го прочита и образложи одбор скиот 
извештај, претседавајукјиот Косан Павлович го отво-
ри начелниот претрес по овој законски предлог 

Зборуеја: Милан Смиљанич „за* и Божидар Ма-
сларич „за", па претседавајукјиот Косан Павлович 
го ставуе овој законски предлог на гласање во начело. 

При претресот во поединости на овој законски 
предлог зедоа участие: Милан Смиљанич, Јован Јег-
дич и др. Душан Братич. 

И Фестилецот на Законодавниот одбор Срекјко 
Жумер го чита член по член предлогот на Законот 
за војните воени инвалиди, па Векјето г л а с а ј ќ и со 
дигање рака едногласно ги усваја членовите од 1 до 
6 без измена. 

Членот 7 примен е со Владиниот амандман со ко ј 
вториот став на овој член се брише. 

Членовите т 8 до 21 Векјето ги прима б •> ! ' 
мени, па npr! ;, авајукјиот Павлович одредуе <> tvoj) 
од 10 минути. 

После одморот во продолжетокот на cciv,i: ;nra 
на 'предлог на известетецот на Законодавниот ..дОо^ 
Срекјко Жу мер Векјето го одр е ду е ДР- Л^нктп 
Бр агич да продолжи со читањето на законот:"'^ 
предлог, па Векјето гласа јќи член по член, е т ' 
гласно ги усвои членовите од 22 до 53 без изм<ч. 

По завршениот претрес во поединости претседа-
вајукјиот Косан Павлович го ставуе овој законски 
предлог на гласање во целост, па после извршеното 
поименично гласање го објавуе резултатот на гласа-
њето. Гласале 123 народни пратеници и сите гласале 
„за". Отсатен е 51 народен пратеник. 

Потоа претседавајукјиот Косан Павлович му со-
ооштуе на Век j ето оти предлогот на Законот за 
војните во е ш инвалиди, ко ј е конечно усвоен во 
Век j ето на народите, ке биде доставен на Сојузното 
век је на решуење. 

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за „Партизанската 
споменица 1941". 
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Од кога швестилецот на Законодавниот одбор 
Божидар Маслар ич го прочита и образложи одмор-
ениот извештај, претседавајукјиот Косан Павлович 
го отвора нечесниот претрес по овој законски 
предлог. 

Збору е ја: Милан Смиљанич „за" и др. Стеван Ја-
ковљевич „за", па претоедавајукјиот го ставуе овој 
законски предлог на гласање во начело. 

По извршеното гласање потпретседателот Косан 
Павлович o6jaiB|ye оти предлогот на Законот за 
„Партизачската споменица 1941" едногласно е при-
мен во начело. 

Известилецот на Законодавниот одбор Божидар 
Масларић го чита член по член предлогот на зако-
нот за , Д-ар тиранската споменица 1941" па Векјет-о 
гласа јќи со дигање рака, едногласно ги усваја сите 
членови на овој законски предлог без измени. 

По завршениот претрес bio поединости претсе-
давајукјиот Косан Павлович го ставуе овој законски 
'Предлог на гласање во целина, па после поиме-
ничното гласање го обавуе резултатот на гласањето. 
Гласале l i l народни пратеници etf сите гласале „за". 
Отсатно е 63 наредни пратеници. 

По тоа претседавајукјиот Косан Павлович му 
соопштуе на В ек jie то оти и овој конечно усвоен 
предлог на законот за „Партизанската споменица 
1941" ке му биде доставен на Сојузното в ек j е на 
решуење. 

Потоа претседавајукјиот Косан Павлович ја 
заклучуе седницата во 20,20 сатот, а идната ја за-
к а ж е за 22 мај 1946 година во 16 сатот со дневниот 
ред: 

1) претрес на законските предлози кои што се 
конечно усвоени во Сојузното векје доставени на 
Век j ето на народите на решуење. 

2) претрес предлогот на Законот за легализација 
исправите во меѓународниот сообрака ј ; 

3) претрес предлогот на Законот за општ одржав-
ниот стопански план и државните органи за плани-
рање; 

4) претрес предлогот на Законот за пополнуење 
ор(ужаната сила на Федеративната Народна Ре-
публика Југос лави ја со јавачка, теглешка и товарна 
стока и со преносни средства; 

5) претрес предлогот на Законот за заштита на 
авторското право; tи 

6) претрес предлогот на Законот за Конвенција 
и културна соработуачка пом ег ју Федеративната 
Народна Република Југославија и Република Пољска 
заклучена во Варшава на 16 март 1946 година. 

21 мај 1946 година 
Белград 

Секретар, Потпретседател, 
Нинко Петрович, е. р. Косан Павлович, е. p. 

ОА ЗЕМСШГСАШПШ ЛИСТОВА 
НАРОДНИ НОВИНИ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 
ХРВАТСКА 

„Народне новине" службениот лист на Народна-
та Република Хрватска, во бројот 69 од 21 мај 1946 
година објавуе: 

Закон за овластуење Владата на Народната Ре« 
публика Хрватска да склопуе зајмови; 

Закон за измена Законот за давање државна 
гаранција. 

Обавестуење на Министерството за просвета за 
празните учителски места и повикуење учителите за 
поднесуење молби за преместуење од еден округ 
во друг. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
у Народној Републици Србији" во бројот 20 од 20 
мај 1946 година об јаву е: 

Правилник за извршуење Буџетот на расходите 
и приходите на Главниот извршни одбор на Авто-
номната Покраина Војводина за 1946 година; 

Одлука за продавачка напуштените фашистки 
ждребиња. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина, во бројот 20 од 15 мај 1946 година, об-
јаву е: 

Закон за укинуење Законот за земската кон-
тролно-сметковна комисија на Босна и Херцеговина; 

Закон за Средња шумарска шко^а во Сарајево* 
Закон за Државна лугарска школа во Сарајево^ 
Правилник за работата на работничките пове1« 

ретици; 
Напатствие за преглед работата на учителите на 

основните школа во Босна и Херцеговина; 
Решење за приватно спремање учениците на 

основните, средните и стручните школа. 
Во бројот 21 од 22 мај 1946 година објавуе: 
Напатствие за извршуење Буџетот на Народната 

Република Босна и Херцеговина за 1946 година; 
Правилник за оргатазација и работа на к у р д -

ските оддељења при средните школа; 
Правилник за нижлте течајни испити во гимна-

зиите; 
Одлука за името на Околискиот суд во Дервента; 
Одлука за оснивање Удружењето на инжињерите 

и техничарите на Народната Република Босна 
Херцеговина. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

287. Закон за Конвенциата за културна сора-
б о т у в а помегју Федеративната Народна 
Република Југославија и Република Пољ-
ска заклучен во Варшава на 16 март 
1946 година — — — — — — — — 477 

288. Општ закон за народните одбори — — 482 
289. Закон на „Партизачската споменица 1941" 494 
290. Решење за исплатуење пензиите на работ- 495 

ниците — пензионери на Воено-технич-
киот завод во Крагујевац 495 

291. Решење за ставуење вон сила Решењето 
за забрануење продавачка, купуачка и 
задолжуење на поледелски земјишта, шу-
ми, пол е дел ски згради и објекти — 495 

29t2. Решење за измена Решењето за пресмет-
ковната служба на плакјање помегју со-
јузните и земските банкарски претприја-

тија со посредуење на Народната банка 
на ФНРЈ — — — — — — — — 495 

293. Решење за исплатуење noiMOKj на пензио-
нерите на кои пензијата не им е ставена 
во течај и за месец јуни 1946 година како 
и за условите на понатамошно исплатуење 
на помокјта — — — —. — — — — 496 

294. Толкуење за правото hči помокј на вдови-
ците кои имале одредена пензија па за 
исплата не ги исполнуат условите — — 496 

— Белград, 
— Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20-

на Државна штампарница, Белград 


