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518. 
Врз основа чл. 85 ст. 2 Уставот на Федеративна-

та Народна Република Југославија, заради спрове-
дувањето тг .постоекЈите прописи, пр опишу а>м 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УКИНУЕЊЕ ЧЛ. 17 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПЛОВИДБА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПЛОВНИ РЕКИ 
НА ЈУГОСЛАВИЈА — САВА, ТАМИШ. БАЧКИТЕ 

КАНАЛИ И БЕГЕЈ 

Член 1 
Се укину е чл. 17 на Правилникот за пловидба на 

националните пловни реки на југославија — Сава, 
Тамиш, Банките канали и БегеЈ, к о ј што гласи: 
„Кога паробродите реморкираат други единици тие 
мораат да носат на врвот на катарката едно модро 
знаме од лравоуголна форма" 

Член 2 
О В О Ј правилник влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија". 

1/1 бр. 23176 
28 август 1946 година 

Белград 
Министер на соопштенијата, 

Тодор Вујасинович, е. р. 

519. 
Врз основа чл. 1 Уредбата за планска ра.еподелба 

и потрошуачка на стоката и точ. II Решението на 
Стопанскиот совет од 12 мај 1945 година за одредуе-
ње предмети кои што спаѓаат под планска р а ш одел-
ба и лотрошуачка („Службен лист" бр. 32/45), а во 
врска со Решењето бр. 3628 од 21 јануар« 1946 годи-
на („Службен лист" бр. 10/46), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 

ТУТКАЛ И ЖЕЛАТИН 

1} Туткал од коски и кожи и желатин се пу-
штаат во слободна продавачка. 

2) Со оваа наредба не се догсачЈуе во прописите 
за цени. 

3) Ов1аа наредба влегуе во сила со денот на обја-
вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

Бр. 65962 
31 август 1946 година 

Белград 
Министер на трговијава и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, е. р. 

520. 
На основа ч л ^ / Уредбата з а откуп житарица ге 

во економскат а^Р*)4 6—1947 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр ЅШт), а во согласност со Стопанскиот 
совет, и з д а д и 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ КУПУАЧКАТА НА СЛОБОДНИТЕ 

ЈТ ВИШКОВИ НА ЖИТАРИЦИ 

г / \ ) Слободните вишкови -на житариците можат да 
куту ат на подрачјето на с в о ј т а и комшиските 

аничин околии внатре на својата, народна републи-
ка, непосредно од производуачот, само п о т р о ш у в а -

те и установите на друштвената исхрана (мензи, 
детски домови, »болници и др.), ,и то а Исклучително 
за- подмируење на 'своите редовни потреби На по-
драчјето на Автономната покраина Војводина па-
пуанката се дозволу е само на потрошуачите наста-
нети на таа покраина.. 

Министерствата на трговијата и »снабдуењето на 
народните републики можат да им го -ограничат на 
потрошуачите правото на купуење на подрачјето на 
о к о л н а т а односно округ от на нивното преби® а л и т ге , 

2) Забранета е купуачка, на слободан вишкови 
на житарици и нивните производи во дел на препро-
давање. 

3) Заради снабдуење жителството на својата на-
родна република, овластените претпријатија за откч п 
на жито-, државните мелници и работничко-службе-
ничките потрошуачките и земјоделските кооперации 
можат да ги (купуат слободните вишнови на жига-
риците само на (подрачјето на својата народна ре-
публичка Вака откупените количини овие установи 
ги ставаат на располагање на министерството на 
трговијата и снабдуењето на својата народна репу-
блика кое што е а нив навремено ке го известие Ми-
нистерството на трговијата е-: снабдуењето ФНРЈ 
заради правилно о с т в а р е њ е планот на снабдуењето. 

4) З а да би можела (правилно да се изврши 
расход е лб ат а на слободните вишкови на жктариците 
и за да би се избегнале смекЈавањата на пазариште!о 
и во сообраќа јот , подрачјето на Автономната по-
краина Војводина, во поглед на откупот на слобод-
ните БАШКОВИ на жита реците, се смета како одделно 
подрачје. На ова подрачје слободните вишкови на 
житариците можат да ги откупуат само потрошуачи-
те (кои што живеат на тоа подрачје, „Ж^гтопромет" 
и државните мелници и кооперации со седиште па 
истото подрачје. „ЖмТопромет", државните мелници 
и ко операциите ово ј откуп го вршат во согласност 
со Министерството на трговијата и снабдуењето на 
Народната Република Србија. Вака* откупени коли-
чини1 на житарица ,ке се дишонираат по планот и 
нап а тет Бината на Министерството на трговијата и 
снабдуењето ФНРЈ. 

5) Количините на слободните вишкови на жита-
рици кои што на територијата на Автономната по-
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краина Војводана век је ги купиле /поедини (установи 
претпријатија од подрачјата на други народни 

републики, доколку се опремени односно натова-
рени, ставаат на терет на- контенгантите на односната 
народна република. Овие установи и претпријатија 
должни се ојдаа да »и достават на Управата еа откуп 
при Министерството за трговијата »и1 слабеењето 
на Народната Република Србија извештај за коли-
чините на вака откупените »лазарици, а, овие се дол-
жни да го направат и сите установи и претпријатија 
кои што ја извршиле продаваната на овие житарица. 
Оние количини на житарица кои што уште не се на-
товарени, ке се раоподелат во смисла точ. 4 на ова 
напатствие. 

6) „Житоцромет", државните мелници и ^ о п е р а -
циите од подрачјето на Автономната покраина Вој-
водина ке му ги триј а ву ат На Министерството на 
трговијата и снабдуењето на Народната Република 
СрбиЈа сите откупени количине? на слободните 
вишкови на житарица. 

Бр. бб 150 
9 август 1946 -година 

Белград 
Министер на трговијата »и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, е. р. 

ОДЛИКОВАНА 
ПРЕЗИДИУМ ОТ 

на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

на основа членот 2 став ,2 Законот за ордените 
и медалите ја, ,одо6руе Наредбата број 28 од 1 јуна 
1945 година на Штабот на 42 дивизија 

со која се за осведочена храброст в1о народно-
ослободителната барба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
•мајор Ђукић Илије Чедомир; 
Тодоровски Тодора Војислав, Тасовац Неђелка 

Обрад и Станишић Душана Станиша; 
поручник Тампи Усеина Тами; 
Ба јрак Љутви Сабри; 
потпоручник Пардуловски Тошев Митко; 
Капевски, Тодор Димче, Наумовски Андреј Мен1 

до, Горковски Бранко »и Шумановски Петко Зво-
нимир; 

.капетан Маневски Пане Марко; 
Махаларски Даме Никола, Тра јаковски Јосип 

Трајко и Стефановски Петрушев Стефан; 
потпоручник Величевски Стојмен Јордан; 
Паневски Лазар Марко, 'Владова Петар Катица, 

Илијевски Георги Вера, (Кипровски Божин Георги, 
Давидовић Јована Милану Тасић Стоц^н Крста и 
Стојановић М. Добрила; 

потпоручник Јовановић Најдан Јордан; 
кометал Абдул овски Усеин Абдураман; 
поручник Ковалевски Иван Трифун; 
капетан Бојковски Мирче Трајан; 
потпоручник Милошевић Ђорђе Душко; 
»потпоручник Георгиевски Александар Драгољуб; 
заставник Асановски Амит Алија; 
потпоручник Стеић Васа Раде; 
заставник Николовски Глигор Иван; 
и отпор учи иц и: Тевдосовски В. Вукашин и Хри-

стовски Т. Петар; 
Урдаревски Н. Бранко, Милановски М. Стојадин, 

Илијевић М. Ратко, Петровски Антонов Киро и 
Аврам овски М. Борис; 

заставник Деспотовски Е. Александар; 
Ћаиловски Б. Ћаил; 
млађи водник Марковски Тодосов Илија; 
поручник Кадриевски Исак Минур; 
потпоручник (Петровски Георги Андро; 
заставник Петрушевски С. Михајло; 

поручник Петковски Б. Герасим; 
Златић С. Славко и Петковски Ј. Борис; 
поручник (Божиновски Лазар Киро; 
потпоручник Димковски Тоше Асен; 
Малиновски Ефтин Љубен, Лазаревски Тодор 

Васил и Бачовски Теофил Дамјан; 
поручник Осман Скура; 
Ђемаил Хазири и Али Исмаил; 
потпоручник Бесим Усеини; 
Џиновски Павле; 
поручник Реџеп Бајрам; 
Џевдет Машкули, Рушити Дурмиш, Куртиш Ха, 

медаин и Зивар Дурмуши; 
поручник Факин Максуни; 
Р»аси\- Гафури, Џафер ХиЈредини, Фадил Џавиди, 

Бесим Емини, Џемаил Адеми, Бајрам Халили, Бахаи 
Демири, Бахри Мурати и Мустафа Тахири; 

поручник Усеин Нуемнини; 
маЈор Степан Летро Златар; 
Мумин Бекир, Сали Куртиш и Шефки Мехмед; 
застваник Дерановски Трајан Милош; 
Мирковић Пета.р Коста; 
»поручници: Манасијевић Милан Стојан и Петев* 

КОВСК1И- В. Велимир; 
борци: Трајковић Јефрем Миле, Стојановић Пе-

тра Илија, Јефто воки Илија Боге, Бодевски Венко 
Иван, Тодевски Влајко Божидар, Ангеловски Мила* 
нов Никола и Стојковски Стојан Иван; 

заставници: Цветковић Диме Славко и Ристић 
Аритон Тимчо; 

Накић (Бошко; 
старији водник Смилевски Наце Филип; 
борац Стојановић Крсте Добросав; 
ста РИЈ и водник Ђорђевић Драгољуб; 
потпоручник Јовановић М. Стојан; 
Кереп Јожа; 
•млађи водник Василевски Г. Санде; 
Лејковски Петар Бладо; 
стари водник Каревић Васа Милан; 
борци: Тодоровски Коце Киро, Јанковић Станко 

Душан, Ташковски Симеонов Душан и Циковски 
Ђорђев Велимир; 

старији водник Секуловски С. Стојан; 
мајори: Вељановић Миле Коста и Ивковић Ла-

зар Вељко; 
капетани: Илинчић И.Блажо, ФилиповскиИздрев 

Миле, Арсовски Стојков Благоје и Ђаковић Миле 
Никола; 

мајор Лаковић Саво Петко; 
капетан Бордановски Стојанов Бранко; 
ма ЈОР Вукановић П. Стеван; 
капетан Јанковић Вукоте Светозар; 
маЈ -ор Балабуровски Христо Перо; 
Фотев Богоје Јончо; 
копетан Албијанић Васиљ Вељко; 
»поручник Смиљковски Илија Александар; 
капетан Дамаановић Јовица Гојко; 
заставник Трандафиловсми Крстев Душко; 
Христовски М. Киро; 
старији водник Китановић Ђорђе Никола; 
борци: Настевски М. Трпко, Георгиевски Љуби-

ца, Етхем Мусли, Караман Селим, Реџеп Хађлу, Ај-
дин Бахтија и Фетих Селими; 

Сабедин Османи; 
/потпоручник Лиман Каба; 
борац Џавид Руфат; 
Ћазим Шеку. 

•СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Ха\ди Шемши и Сабри Бакири; 
поручник Џеларин Љуша; 
борци: Муртеза Камбери, Нешид Ћамли, Реџеп 

Несим, Дилавер Селим, Керим Рамадан, Санде Ан-
геловски, Кемал Ракоши, Минир Кадри, Баки Бедри« 
зи, Кем>ал Мафлили, Нешид (Бакија и Иљаз Трни; 

Хаки Дика и Лиман Рашити; 
поручник Спасовски Петар Никола; 
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Стојановић Стамена Стојан; 
поручник Арсовски То,дорев Димитар; 
'Костовски Зарков Трајко; 
•старији водник Трајковски Николов Трајан; 
Ангеловски Динов Трајко, Михајловом Настов 

Сенто, Петрушевски Илија Михајло, Анастасовски 
Иванов Боро, Поповски Николов Тодор, Јаконовска 
Петра Јулијана, Антевски В-аснова Рада., Арсовска 
Петкова Љубица, Ибраировски Алиев Емин, Митев 
ски Јордан Трајан, Зафировски Василев Бранко, Ва 
силевски 3. Георги, Кировски Лазаров Славко, Пет 
ковски К. Александар, Костовски Т. Антоније, Мла 
де-новски А. Здравко, Бећаревски Димитров Атанас. 
Јаневски Стојанов Иван, Шаќировски Акмов Бесим, 
Трајковски Атанасов Војислав, Тасовски Бошков 
Јефта, Кумановски Манасијев Драгомир, Петровски 
3. Иван, Јанић М. Драгиша, Јорданов Манев Илија, 
Нјурединовоки Војселов Бајазит, Јовановски Лазаров 
Марко, Стојковски Јованов Бошко, Насковски Ђор-
ђ е в Косе, Рамадановски Ајрула, Лазаревски Мал-
чев Ване, Димковски Ј. СтоЈмал, Ордевски Д. Трајче, 
Милановић Александар Александар, Мусо Доста«, Јо^ 
Бановић Живота, Хусеин Сабри, Хасан Селими, Ре-
џеп Небија, Тефик А. Халити, Рушит Хајредин, Те-
фик Незири, Зија Хелими, Абдула Ислами, Бахтијар 
Бадинјари, Љазем Те фи ку, Бејадин Хасани, Неби 
Агуши, Адем Шабани и Исмет Ћазими; 

(поручник Џемал Ибрахим; 
Нуредин Рамазан, Сахит Тасум, Расим Емини, 

Абдуљ Кркути, Фаиз Џефери, Куртиш Ру фати, Азис 
Рода, Абдул Раими, Фуфичар Џебир, Јунус Далит«, 
Кадри Рахман, В ах ид Велешта, Косафер Осман, Мах-
муд Ђемаили и Расим Меџити; 

•поручник Мухарем Мариш ли ри; 
Изет Лимани, Шефкет Данили, Садри Са диму, 

Бајрам Абедини, Елизабета Маћа, Џелахил Хасани, 
Вели Куртиш, Шефки Ислами, Гариб Јусуфи, Сејди 
Максими, Емин Ештрефи, Тефик Шабани, Абдулах 
Џелими, Џемал Лутвије, Адем Сулајмани, Хаки Ри-
фаим, Сагри Кј ам а., Нафис Ф атаку, Ештреф Бмн и и 
Екрем Џака; 

поручник Халиди Алија; 
Али Узеири, Бисим Емини (Исмени Вурто, Рамадан 

Бељуљи, Петар Вељановски, Осман Шабан, Транда-
фил Долински, Исмаил Сејфула, Муса Исен Казе« 
Алити, Назли Ћефик, Мурат Рамизи, Реџејп Кадрија, 
еМхметали Таип, Сабри Невзат, Риза Синани, Кем-
бер Нешати, Идриз Нази јар и, Исмаил Сефедин, Ре-
џеп Ћад^ил, Рамадан Бајрами, Фадил Фазан, Есат 
Маклари, Јовановић Велимир Иван, Илић Живка 
Павле, Костовски Јован Александар, Србиновски Со-
фроније Петар, Даниловски А. Александар, Ђорић 
Крсте Александар, Трпчевски Трајче Трпе и Васи-
левски Стојче Кирил; 

старији водници: Станковић Јована Стојмен и 
Јовановић Трајко Ангел; 

Николић Спире Србољуб, Томић Ристе Михајло 
и Василевски Илија Иван; 

заставник Асентић Тозе Боривоје; 
десетар Антевски В. Милан; 
Нешић Илије Љубомир и Ћавид Ибраим Сели-

мовски; 
'млађи водник Анђелковски Цветка Стојан; 
Јордановић Јордан ТраЈКо, Арсић Васиљко Бо-

ривоје Бурловски С Трипун, То.парчевић Петра Цвет-
ко. Петровски Трајко Иљо, Арсић Цветана Слобо-
дан, Китановић Васка Владо^Величковић Илије 
Славко, Томић Залије Славко,""Миц,©воки Тодора Ан-
ђело, Величковић Арсе Пера, Димић Дарка Чедомир, 
Стефовски Павле Да^е, Тавански Јован Благоје, 
Ивановски Зафир Владимир, Филиповић Диме Пет-
ко, БОЈКОВСКИ Златан Александар, Митић Алексан-
дар, Ђорђевић Трајко Светозар, Илић Данило Све-
тозар, Јаћимовић Власта, Чумаревски Светозар, Ја-
ковљевић Танаса Стојан, Амитов Абидов Мека, То-
шевски Пецев Кира и Саитовић Ћазима Шукри; 

потпоручник Сто јановски Т. Трајко; 
М и ц к о в с к и К. Борис, Димитријевић Илије Ми-

лан,, Хусеиновић Алије Зејнуш, Можојевски Иван, 
Анђелковић Трајан Стојан, Новоселовски Григор, 
Илијевски Василије Димитар, Живковски Ј. Сава, 
Низајов Алије Голит, Стојановски Ц. Божо, Грнча-
ровски А Стојан, Стојановски Тошев Илија и Ма* 
тић Трајко Филимон; 

поручник Крстић Стојана Павле; 
потпоручник: Ивановски Младен и Нешић 

Милан; 
Недељковић Бошко, Петровски Н. Цветан, Вучев* 

ски М Стојмен и Сотировски М. ЈБ,убе; 
потпоручник Живановић Ј. Милорад; 
.Калај Стана; 
заставник Серафимовић Милана Јефта; 
Златановић Цветан Спиро и Тошић Шакир 

Шеку. 
Бр. 148 

26 март 1946 гошина 
Белград 

Секретар, 
М. Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др. И. Рибар, е. р 

З А П И С Н И К 
НА XI РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 18 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал 'претседателот Јосип Видмар. 
Секретари: Нинко Петрович и Јоза Миливојевич. 
Претседателот 'Видмар го ствар,а XI редовен со-

станок во 17,20 сетот 
Записникот на X редовен состанок Век ј ето го 

прима без забелешка 
Претседателот Видмар соолштуе оти Векјето на 

народите преку Сојузното векје примило на реша-
вање предлог на Зак омот за Договор и пријателства 
и взаемната помошт мегју Федеративната Народна 
Република Југославија и Народната Република Ал-
банија, заклучен во Тирана на 9 јули 1946 година, 
кој (предлог го доставила Владата ФНРЈ на Народ-
ната скупштина ФНРЈ. 

Претседателот понатаму соопштуе .оти Сојузното 
векје ги доставило на Векјето на народите на реша-
вање конечно усвоените текстови на предлогот на 
Основниот (закон за (кооперации, предлогот на За-
конот з-З' Пр ез ид и(у'мот на Народната скупштина 
ФНРЈ и предлогот на Законот еа конверзија на 
предвојните внатрешни државни долгови и обвеза 

Бидејки текстовите на овие законски предлози 
се истоветни со текстовите кои што Век јета на на-
родите те усвоило, претседателот Јосип Видмар ги 
ставу? овие законски предлози на гласање. По из-
вршеното гласање об јаву е оти овие »законски пред-
лози во обата дома се усвоени и оте', во »смисла на 
членот 74 Уставот и членот 46 Послѕошшкот на Век-
јето на народите, ке бидат доставени на Президи-
ум от на Народната скупштина ФНРЈ на пр огла-
су ењ е. 

Се соочишгу&т молбите на народните пратеници 
за отсаство. По предлог на претседателот Векјето 
одобруе от састао о!д 3 дена на Лада Амброжич, 
Фрања Херлевич, Зора Николич и Фрања (Борич. 

Претседателот Јосип Видмар го чита писмото на 
Потпретседателот на Владата ФНРЈ Јаша, Продано-
вич, со кое се доставаат амандмани со1 предлогот на 
Основниот закон за државните службеници, како и 
писмото со кое се овластуат за Владини повереници 
за време на претресот т \ ово ј законско'? предлог во 
Векјето на народите др. Лео Гершкович и др. Алек* 
сандар Балтич. 
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Се преЈдуе на дневниот ред: претрес на извешта-
јот на Законодавниот одбор за предлогот ну Основ-
ниот закон за државните службеници. 

Кого^ известигелот на Законодавниот одбор д,р. 
Душан Брат,ич го прочитал и образложил -одборекиог 
извештај, претседателот Видмар го отвора начелниот 
претрес, 

Збора ел- Вч к!л Радович „за", Јоза Миливојев^! 
„за", Нинко Петрович „за", ,тр Милош Попович 
„против", Милош Царевни „за", Кирило Савич „за", 
Родољуб Чолаковић „за" Дон Анте Салацан „про-
тив" и Мато Петрович „за", па претседателот то 
ставке ов01 за,конски предлог со одборскиот изве-
штај :т: гласање во начело 

Гласајќи со дигање рака Век ј ето го усвои ов м 
законски предлог во начело со три гласа „протич" 

Во 19,30 сатот претседателот Видмар одред! е 
одмор од 20 минути 

После одморот се преЈдуе на. претрес во 'поеди-
ностите на предлогот на Основниот закон за држав-
ните службеници 

При .претресот во поединостите зборуеле А КЈК-
сандар Стојанович, др Душан Бр,а тач и владиниот 
повереник др Лео Гершкович. 

Известите тот на Законодавниот одбор др Ду-
шан Братин чита член по •член на законскиот пред-
лог Векјето г л а с а л и со дигање рака ги усвои: 

Ч тено в ит е од 1 до членот 13 без »/Измени 
Ил предлог на (Владата а иш согласност на из-

вестителот на Законодавниот одбор др Душан Бра-
тин, Венето го у с в о ј е членот 14 со т1о»а што вториот 
став на ОВОЈ член се одењава и (гласи: „За системати-
зацијата на местата г{ звањата на службениците па 
народните скупштини и нивните президиум и, како и 
на Јавното обвинителство важат посебни 'прописи" 

Член 15 Во третиот став вториот и третиот ред 
место збор „накнада'1 да се стави збор „награда" 

Член 16 После третиот став се додава нов че-
тврти став ко) што гласи. ,,Бо поглед на должностите 
и одговорностите т> конора риевте службеници ке 
се применуат сходно прописите на ОВОЈ »амон за 
должностите и одговорностите на (државните служ-
беници" 

Се додава нов пети' став КОЈ ШТО гласи: „Со 
прописи за поедини струки 1ке се донесат поблиски 
одредби за хонорарите службеници1" 

Сегашниот четврти став поетануе шести став, се 
менува и гласи* „На службениците, »кои што вршат 
одделни работи вон нивната редовна служба (работа 
во комисии, изработуење на особени реферати и 
елаборати и ел), гожат да им се одредат особени 
награди За в а код работа, Височината на наградата Ја 
одре туе надлежниот старешина односно органот 
надлежен за что ставу ењ е на службениците према при-
родата и значењето на самата работа". 

Членот 17 е примен без измена 
Член 18 Првиот став се Јењава и гласи' „Пропив 

решењета за службеничките односа .службеникот 
може да се жали еднаш, и тоа непосредно на пови-
со.кот орган односно старешина. Ако решението го 
донел член на владата!, службеникот може да. се жали 
на владата Жалбата се изЈавуе во срок од 15 дена 
од денот приемот на решението, а се предава на ор-
ганот односно старешината КОЈ ШТО ТО донел прво-
степеното решење". 

Вториот став се одењава и -гласи: „Аш е » второ-
степеното решење е повредено како негово на закон 
основано право, службеникот може против тоа ре-
шење да подигне тужба во срок од месец дена од 
денот приемот на решението 1каЈ надлежниот окружни 
с\д како р: бо тен СУД Одлуката на ОВОЈ суд е ко-
нечна". 

Членовите од чтенот 19 до членот 25 се примени 
без изодена 

Член 26. Третиот став .се мењава и гласи: „Во 
исклучителни1 случаи органот односно старешина кои 

што службеникот го постави може да го ослободи 
од должноста па чување службена таЈна" 

Членовите од членот 27 до членот 31 се примена 
без измена. 

Член 32. (Во првиот став во првиот ред пред 
зборот ,,отсуство" да се стави збор „платено". 

Членовите од членот 33 до членот 46 се примени 
без измена 

Член 47 Во првиот став тон 1) се мењава гл 1-
си „за, раководните службеници (став 2 точ. 1) чл. 
12), надлежниот член на владата, претседателот па 

комитетот, односно .комисијата и генералниот секре-
тар на Владата ФНРЈ, во согласност со Претседателот 
на Владата ФНРЈ;" 

Вториот став се одењава и гласи: „Членовите на 
Владата ФНРЈ и претседателот на комитетот од-
носно комисијата на Владата ФНРЈ одо>жат да ги 
(.зластат своите помошници, претседатели, секретари 
и старешини на главните {управи и на управите, како 
и старешините на овие непосредно подредени орта-
низаниони е дишда да донесу ат решења За службе-
ничките односи за сите сојузни службеници, освен за 
р ак о во, тјI ит е служб епици''. 

Член 48 примен е без изодена 
Член 49 Во вториот став шестиот ред пред 

сврзникот „и" да се стави збор „службеници", напред 
зборот „стручни" да се стави збор „самостојни". Во 
третиот ред оздола пред зборот „ада ин и стр ати в ни" 
та се стави збор „службеници" 

Ч 1ен 50' Во првиот став точ 6) се меша®а и гла-
си „да не му е со судска пресуда земено правото за 
завземање драгина или макар мода Јавна служба, 
до тека ова смеќавање трае по пресудата;" 

Во вториот став на крајот да 'се »избрише зборот 
„и извршуење на казната". 

Членот 51 до членот 63 се примени без измена 
После членот 63 се додава- пов член 64 кој -гласи 

„Службеник може да биде пре,местен односно поста-
вен на друга должност по службена потреба или 
'По молба 

Во случаЈ на премештај односно постављење по 
претходниот став службеникот одора да се разреши 
од должноста најдалеку во срок от 15 дена На нова 
должност одора да се 1ави во срок од 24 сааѕ I по 
разреши е љето ако е преодештајот односно пс^гаву-
ењето во1 истото место, а најдоцна во срок од 3 дена 
по разрспиењето од должноста ако е преодештајот 
односно по)ставуењето во кое друго место, не сме-
тани го во овој срок времето потребно за п а т е њ е " 

Н у м е р а ц и ј е на предните членови се подеру а 1 
еден број по вс КЈ е 
Ччеповите од членот 65 до членот 71 се примени 

без изодена 
Член 72 Првиот став се мењава и гласи: „Дисци-

плинската (постапка л? започнуе дисциплинскиот об-
винител на основа писмениот и образложениот пред-
лог на надлежниот старешина, јавниот обвинител или 
органот на один ̂ државната контрола". 

Членовите од членот 73 др членот 87 се (примени 
без измена. 

Член 88. Во првиот став се додава нова ставка 
8 кош гласи „кога ке биде повикан на от е лу жу ењ е 
обврзен воен срок во кадар" Бо вториот став -вто-
риот ред зад бројот „3" да се брише сврзникот „и" 
да се стави запирка и во истиот ред после бројот 4 
да се стави „и в" 

Членот 89 е примен без изодена 
Член 90 Се додава нов друг став кои .гласи: „Во 

случаи на престанок на службата по точката 8 чл. 87 
па ОВОЈ закон службеникот по отслужеше на обвез-
ииот воен срок може да се врати во пораната 
служба" 

Членот 91 ке примен без измена Се додава нов 
член 92 кој т а с и : „'Службеникот кому се укине зва-
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љето кое по (И(ма ади организационата единица во 
која служи може старешината на повисоката орга-
низациона единица односно стадешс-гатја надлежен 
за поставуење да го распореди во др|уго соодветно 
звање, односно постави во друга организационата 
единица опрема неговата стручна опрема и способ-
ност, или може да му откаже служба спрега пропи-
сите на овој закон". 

Член 93. Се додава нов втор став КОЈ што гласи' 
„I Хрезидиумите на народните оку шптим и на републи-
ките .можат да одлучат прописите за сојузните 
службеници сходно (да се трим ену ат и на државните 
службемиши по народните република, додека! не се 
донесат закони за државните службеници на народ-
ните републики" 

Член 94. Третиот став се мешав а и гласи; „Вла-
дата ФНРЈ со посебна, уредба ке донесе прописи за 
положбата на претседателот и членовите на коми-
тетот односно комисијата на Владата ФНРЈ". 

Четвртиот став се мењана и гласи: „Пропиевте 
за ст,ружите на службениците на ве/кјагга на Народ-
ната скупштина ФНРЈ и на Президиум^ на Народ-
ната скупштина ФНРЈ ке ги донесат претседателите 
на вената односно Претседателството' на президи-
ум от на Народната скупштина ФНРЈ". 

Се додава нов пети став кој што гласи: „Пропи-
сите за- устројство™ на јавно-обвини теле ка та1 струка 
ке ги донесе пр ез,изумот на Народната скупштина 
ФНРЈ" 

Членовите од членот 96 до 'членот 100 се примени' 
без измена. 

Се додава нов член 101 КОЈ ШТО гласи. „Додека 
не се донесат закони на народните република за 
државите службеници (чл. 93 на овој закон), окруж-
ните извршни одбори сг извршните Одбори на гра-
довите со степен на округ 'можат да го овластат 
претседателот и секретарот да заеднички донесуат 
решења за службеничките одноо/г освен за службе-
ниците од првата и втората врста од чл. 12 став 2 
на ОВОЈ закон" 

Членовите 102 и 103 се примени без и зм е на. 
Кога ВекЈето го усвоило ОВОЈ законски предлог 

во поединостите, се пристапу« на поименично гла-
сање во целост 

По извршеното поименично гласање, претседа-
телот Јосип Видмар го објавуе резултатот на гла-
сањето. Гласале сосема 112 народна пратеници и тоа 
110 „за" а 2 „против", со што предлогот на Законот 
за државните службеници во Векјето на, народите 
конечно е усвоен, па во> смисла на членот 44 Послов-
нике^ на в ек ј ето на народите ке биде доставен на 
СОЈУЗНОТО в ек ЈЕ на решавање. 

Претседателот Јосип Видмар ја за клучу е седни-
цата во 21.30 сатот, а идната ја з а к а ж у за 19 јули 
1946 година во 17 сатот со продолжуење на 'истиот 
дневен ред. 

18 јули 1946 година 
белград 

Секретар, Претседател, 
Кинко Петрович, е. р. Јосип Видмар, е. р 

З А П И С Н И К 

НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНА-
ТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 19 ЈУЛИ 

1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Љубчо Арсов. 
Претседателот Владимир Симич Ја отвара седни-

цата во 17,30 саатот. 
Прочитаниот записник од XI редовен состанок се 

ирига без забелешки, 

Се со општу е извештајот на Одборот за молби и 
жалби и предлогот на Законот за извонредна држав-
на помош која што се доделуе на лица на кои таа 
помош е запрена на основа прописите од членот 13 
Уредбата за установуење правото на пензија, и тоа 
на Милка вдовица на Петра Кочич од Белград и на 
други. 

Претседателот го известуе Векјето оти овој из-
вештај е ^штампан и разделен на народните пратени-
ци и ке биде ставен на дневен ред кога тоа Векјето 
одлучи. 

ВекЈето им одобруе барани отсаства и болуења, 
и тоа: на ВоЈа »Декович десет дена отсаство заради 
хитни работи и Душана Новаков отсаство од седни-
ците на 19 и 20 јули заради болест. 

Претседателот соопштуе да Владата ФНРЈ му до-
ставила на Сојузното векје на потврда уредби доне-
сени врз основа на Законот за овластуење Владата 
ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство 

Како списокот на уредбите е отштампан и разде-
лен на народните пратеници, претседателот предла-
га на Векјето да) ги потврди сите уредби кои што 
Владата ФНРЈ ги поднела на потврда со оглед на 
нивното значење за народното стопанство. 

Глао?|јкји со дигање раце ВекЈето едногласно 
го усвои ОВОЈ предлог и претседателот објавуе да 
С О Ј У З Н О Т О векЈе на Народната скупштина ФНРЈ со 
тоа ги потврдило уредбите кои што Владата ФНРЈ 
ги донела врз основа на Законот за овластуење Вла-
дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 'од 
игро,дното стопанство, и тоа' 

1) Уредбата за протоколот за обновуење погра-
ничниот промет ме,ГЈУ'Југославија и Албанија, од 20 
февруари 1946 година; 

2) Уредбата за пренос надлежноста во поглед 
на индустријата за преработуење жито и месо од 
Министерството на индустријата на Министерството 
на трговијата и снабдуењето од 18 апрШ" 1946 
година; 

3) Уредбата за ракуење со фондовите на жили-
шните згради, поледелскиот инвентар и стоката, се-
\ето, храната и покуќнината, добиени со конфи-
скација и експрогприација, со кој што ракуела Глав-
ната поледелша комисија »а Војводина од 18 април 
1946 година; ' ' 

4) Уредбата за откуп тиквини семенки од 18 
април 1946 година; 

б) Уредбата за вадење клици од царевка од 18 
април 1946 година; 

6) Уредбата за откуп житарици во економска 
1946—1947 година од 26 април 1946 година; 

7) Уредбата за забрана на отугјуењето пловните 
објекти на море од 30 април 1946 година; 

8} Уредбата за улагање 'амортизационата свота 
на индустриските и рударските претпријатија од 18 
април 1946 година; 

9) Уредбата за стригот и откупот на волната во 
економска 1946—1947 година од 5 мај 1946 година; 

10) Уредбата за финансиските олеснуења за поди* 
тање нови, довршуење започнати и оправка на оште-
тените жилишни згради од 5 мај 1946 година; -

11) Уредбата за ослободуење од данок на наслед-
ства и подароци од 18 мај 1946 година; 

12) Уредбата за осигуруење за случај на несрекја 
во работа на лица упослени на доброволни работи 
за обнова земаата од 25 д̂ аЈ 1946 година; 

13) Уредбата за екс пр оп ри аци Ја недвижен ^имот 
потребен за изградба на, ^младинската пруга" Ба* 
повичи — Брчко од 11 јуни 1946 година; 

14) Уредбата за максимирање каматните стопи од 
17 Јули 1946 година; 

15) Уредбата за право на работниците, намеште-
нициате и учениците во стопанство на надница и 
тлата во случаЈ на болест и несреќна од 17 јули 
1946 година; 
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16) Уредбата за регистрација државните стопан-
ски .претпријатија од 17 јуни 1946 година; 

17) Уредбата за издавање и пријавуење акции од 
17 Јуни 3946 година; 

18) Уредбата за оснивање Комисија за у т в р ђ е њ е 
резерви на корисни наслаги ,п,ри Министерството на 
рударството ФНРЈ од 17 јуни 1946 година; 

19) Уредбата за надлежноста на Министерството 
за поледелството и шумарството ФНРЈ во шумското 
стопанство од 17 Јуни 1946 година; 

20) Уредбата, за ревизија дозволите за работа и 
ликвидација на приватните кредитни претпријатија 
од 17 Јуни 1946 година; 

21) Уредбата за с е л с к а т а служба од 17 јуни 
1946 година: 

22) Уредбата за експроприациЈа недвижен имот 
потребен за изградба авто-патот Белград—Загреб од 
17 јуни 1946 година; 

23) Уредбата за укинуење Управата на државните 
монополи и за пренос на нејзината надлежност и 
работење на поедини министерства од 4 јули 1946 
година; 

24) Уредбата за платениот годишен одмор на ра-
ботниците, на.мештениците и службениците од 4 јули 
1946 година; 

25) Уредбата за отсаство на жените пред и после 
порогЈајот од 4 јули 1946 година; и 

26) Уредбата за гоење, цените и прометот на сви-
њи в<о економска 1946/47 година (период од 1 август 
1946 до 31 Јули 1947 година), од 4 Јули 1946 година. 

Се соопштуе да Векјето на народите во смисла 
членот ОЗ Уставот доставило на Сојузното векје на 
решавање предлог на Законот за Јавното обвинител-
ство онака како е усвоен во 1Векјето нај народите. 

Претседателот го известуе Вејкето оти го упоре-
дил текстот на примениот законски предлог со тек* 
стот на истиот законски предлог к о ј што е конечно 
у с в о е н и во С О Ј У З Н О Т О векје и да утврдил оти овие 
текстови се потполно истоветни, па овој свој изве-
шта ј го става на Векјето на гласање. 

'Гласајќи со дигање раце Векјето едногласно го 
усвои ОВОЈ извештач и 'претседателот објавуе оти со 
ова Народната скупштина ФНРЈ го примил^ Зако-
нот за Јавното обвинителство и оти овој закон во 
смисла членот 46 Пословникот на Сојузното век;је ке 
биде упатен -на Президиумот на Народната скупшти-
на ФНРЈ за прогласуење. 

Исто така В е н е т о на народите на Народната 
скупштина ФНРЈ доставило во смисла членот 63 У-
ставот на Сојузното векЈе на решавање и предлог на 
Законот за државните службеници онака како е 
усвоен во Векјето на народите. 

Претседателот го известуе Векјето да го упор е-
дил текстот и на овој законски предлог примен од 
Векјето на* народите со текстот на истиот законски 
предлог што е усвоен во Сојузното векје и да уста-
новил оти текстовите на обата законски предлози во 
сите членови се истоветни, сем што во текстот на 
Венето на народите после членот 100 е додаден нов 
член 101 КОЈ гласи: 

„Додека да се донесат закони на народните ре-
публики (член 93 на овој закон) окружните извршни 
одбори и извршните одбори на градовите со степен 
на округ, можат да ги овластат претседателот и се-
кретарот заеднички да донесуат решења за службе-
ничките односи осем за службениците од I и И врста 
од членот 12 стзд 2 на овој закон". 

'Кога известителот на Законодавниот одбор по 
овој предлог Моша ПиЈаде се изјасни да го и р и г а 
до полну ењ ето, претседателот го става на гласање 
прочитаниот член 101 КОЈ ШТО Векјето едногласно го 
усвои. 

Претседателот со општу е да со ова текстовите на 
предлогот на Законот за државните службеници се 
изедначени, со што Народната скупштина ФНРЈ го 

примила Законот за државните службеници и да во 
смисла членот 46 Пословникот на Сојузното векје 
овој закон ке биде упатен на Президиумот на На> 
родната скупштина ФНРЈ за прогласуење. 

Се сопштуе петицијата на професорите од Прав-
ниот факултет Университетот во Белград др. Јована 
ГјоргЈевич, др. Михаила Константинович, Сретена 
Вукосављевич и други за доделуење државна помош 
на незбринатите фамилии др. Гјоргја Тасич и Миха-
ила Илич бившите пофесори на Правниот факултет 
во Белград кои што германците ги застрелале, ш 
претседателот изјавуе да оваа молба ке биде упате-
на и,а Одборот за молби и жалби. 

Се до еј д.у е на првата точка од дневниот ред: 
претрес 'Предлогот на. Основниот закон за државните 
стопански претаријатија. 

По предлог т \ народниот пратеник Риста А-нту-
нович Векјето одлучуе да измените и дополнуењата 
направени во ово ј законски предлог не се читаат, оти 
сите народни пратеници добиле штампан извештај. 

(Кога! известителот на Законодавниот одбор П у -
ро Сала ј го образложи одборскиот извештај, претсе-
дателот го соошштуе актот на Владата ФНРЈ со ко ј 
доставу е предлози за измени и дополнуења н^ овој 
законски предлог и акт со ко ј одредбе за. свои пове-
реници при претресот на овој законски предлог др-
Јована ГЈОргјевич и Звонка <Морич, па отвора ламе-
ле« претрес. 

Зборуеше Министерот на индустријата Борис 
Кидрич „за", па Векјето, г л а с а ј ќ и со дигање ра^це, 
едногласно го усвои овој законски предлог во на-
чело. 

Како за претресот во поединости никој не се ја-
ви за реч, Векјето, г л а с а н и со дигање раце, едно-
гласно ги усвои сите членови на овој законски {пред-
лог по предлогот и извештајот на Законодавниот од-
бор и по предлог на Владата Ф1НР1 ,а< но пристанок 
на известителот на Законодавниот одбор ги прави 
следните измени и дополнуења: 

На членот 4 се додава нов ста1в кој гласи: „До 
донесуење закони на народната република во поглед 
на оснивање, здружуење и престанок ке се -приме-
нуат зм државните стопански »претпријатија, на ре-
публиканец , покраинско односно обласно значење 
сходно прописите на ово ј закон, а за претпријатија 
на народните одбори во то ј поглед в^жат прописите 
на Општиот закон во народните одбори". 

Во членот 17 став 3 се менува и гласи: „По из-
вршениот (упис во регистер се објавуе во службениот 
лист оти претпријатието е основано!, неговата/ фирма 
и укратко предметот на работење, назив на органот 
што го основал претпријатието/ како и фамилијарно 
и родено име на директорот на претпријатието". 

Насловот над членот 63 се мењава и гласи: „17. 
Арбитража". 

Членот 63 се мењача и гласи: „Меѓусебните спо-
рови на државните стопански претпријатија се реша-
ваат со арбитража 

Одлуките донесени со арбитража имаат сила на 
* правосилни 'пресуди од редовен суд. 

Поблиски промиси за арбитражата донесуе Вла-
дата ФНРЈ со уредба". 

Се п р и с т а н е на конечно решавање законскиот 
предлог во целост и по извршеното поименично гла-
сање претседателот об^авуе да гласале вкупно 250 
народни пратеници и сите да гласале „за" со што 
предлогот на Основниот закон за државните стопан-
ски претпријатија во Сојузното векје е конечно 
усвоен и да, во смисла членот 63 Уставот и членот 
45 Пословникот на Сојузното векје, ке биде упатен 
на Векјето на народите на решавање. 

Потоа претседателот дава одмор од 10 минути. 
После одморот седницата се наставуе во 19.55 

саатот. 
Се со општу е и прима на знаење актот на Прези-

диугот на Народната скупштина ФНРЈ со кој изв§-
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стуе да закажал заедничка седница на обата дома за 
20 јули 1946 година во 10Ј30 саатот со дневен ред: 
претрес предлогот на Законот за Договор за .прија-
телство и заемна помош л^егју Федеративната На-
родна Република Југославија 1и Народна Република 
Албанија, заклучен во Тирана на 9 јули 1946 година. 

Се ,прејдуе -на втората точка од дневниот ред: 
претрес предлогот на Основниот закон за ностапуе-
ње со експроприраните и .коифискованите шумски 
поседи. 

'По предлог на народниот (пратеник др. Јаков 
Грлурич Векјето одлучуе да измените и дополнув-
ањата направени во овој законски предлог не се чи-
таат, оти сите народни пратеници добиле штампан 
извештај. 

Кога известителот на Законодавниот одбор Су-
лејман Филипович го образложи одборекиот изве-
штај Векјето, гласајкји со дигање раце, едногласно 
го усвои ОВОЈ' законски (предлог во начело. 

Како ни за претресот во поединостите никој не се 
јавил за реч, Векјето, гласа-јкји со дигање раце, ед-
ногласно ги усвои сите 20 членови -на овој законски 
предлог во (поединостите по предлогот на Законо-
давниот одбор па се пристапуе на конечно реш»авање 
за законскиот предлог »во целост. 

(По извршеното поименично гласање претседатвч 
лот обЈавуе да гласале сосема 237 народни пратени-
ци и -сите гласале „за", со што предлогот на Основ-
ниот закон за постапуење со експроприраните и кон-
фискованите шумски поседи во Сојузното векје ко-
нечно е усвоен и да, во смисла членот 45 Полсовни-
кот на Сојузното векЈе и членот 63 Уставот, ке биде 
упатен на Векјето на народите на решавање. 

Претседателот Владимир Симич предлага »на 
ВекЈето дневниот ред да се дополни со претресот 
на извештајот и предлогот на Одборот за молби 
и жалби што Векјето едногласно го усвои, па одет« 
седателот со неговиот пр,истоно« ја заклучуе седни-
цата во 20,40 саатот а идната ја закажуе за сабота, 
на 20 јули 1946 година, во 17 саатот со дневен ред: 

1) претрес предлогот на Законот за социално 
осигуруење работниците, намештениците и службе-
ниците; и 

2) претрес извештајот и предлогот на Одборот 
за молби и жалби за доделуење државна (помош на 
Милка вд. Петра Кочич и на други. 

19 јули 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Љубчо Арсов, ,с. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 

НА XII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕК ЈЕТ О НА НАРОДИТЕ НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 19 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО (БЕЛГРАД 

(Претседавал (Претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Мс-ЈливоЈввич. 
Претседателот Видмар го отвара XII редовен 

состанок во 17,20 саатот. 
Прочитаниот записник на XI редовен состанок 

Векјето го прима без забелешка. 
По предлог -на (претседателот Видмар а Век је го, 

гласај^ : ' со дигање раце, ги потврдило сите уредби 
кои што Владата ФНРЈ ги донела врз основа на 
Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење 
уредби по прашањата од народното стопанство за 
време од 8 февруари 1946 година до денеска, и тоа: 

1) Уредбата за протоколот за оби ову ек. е погра-
ничниот (промет метју Југославија и Албанија; 

2) Уредбата за преносот (надлежноста во поглед 
на индустријата за. преработување жито .и месо од 
Министерството на индустријата на Министерството 
на трговијата и снабдуењето; 

3) Уредбата за ракуење со фондовите на жи-
л итни те згради, (поледелскиот инвентар и стоката, 
семето, храната и покуќнината, добиена со конфи-
скација и експропријација, со кои ракуела Главната 
поледелска комисија за Војводина; 

4) Уредбата за откуп пи-квини семки; 
5) Уредбата за вадење клици од царевка; 
6) Уредбата з а откуп житарици во економската 

1946—1947 година; 
7) Уредбата за забрана на отугјуењето пловните 

објекти на море; 
8) Уредбата з а улагање амортизационата свога 

на индустриските и< рударските (претпријатија; 
9) Уредбата за стрит от и откупот на волната во 

економската 1946—1947 година; 
10) Уредбата за финансиските олеснуења за (по-

дигање нови, довршување започнати и поправка на 
оштетените жидишни (згради; 

11) Уредбата за ослободување од данок на наслед-
ства и подароци; 

12) Уредбата за осигурување за случај на несре-
ќ а во работа на лица упослени на доброволни ра* 
боти за обнова земјата; 

13) Уредбата за екот роп ри аци ја недвижен имо! 
потребен за изградба на ^младинската пруга" 
Б а н ов ичи—(Брчк о; 

14) Уредбата за, максимирање каматните стопи; 
16) Уредбата за право на работниците, намените« 

ниците и учениците во стопанството' на надница и 
плата во случај на болест и несрекја; 

16) Уредбата за регистрација државните стопан-
ски претпријатија; 

17) Уредбата за издавање е* пријавував акции; 
18) Уредбата за оснивање (Комисија за утврду-

ење резерви на корисни наслаги при Министерството 
на рударството ФНРЈ; 

19) Уредбата за /надлежноста на /Министерството 
на поледелството <и шумарството ФНРЈ во шумското 
стопанство; 

20) Уредбата (за ревизија дозволите за работа и 
ликвидација на приватниве кредитни (претпријатија; 

|21) Уредбата за семенската служба; 
22) Уредбата за екотро/приација, недвижниот имот 

потребен за изградба авто-патот Белград—Загреб; 
23) Уредбата за укинуење Управата на држав-

ните монополи и за пренос нејзината надлежност и 
работење на поедини министерства; 

24) Уредбата за платениот годишен одмор на 
работниците, намештвнуците и службениците; 

25) Уредбата за отсаство на жените пред и после 
порогјајот; и 

26) Уредбата з»а гоење, цените и прометот на 
свињи во економската 1946/194,7 година. 

Претседателот Видмар соопштуе оти Сојузното 
векје му ш доставило на Векјето на народите на 
решуење конечно усвоените текстови на (предлогот 
на Законот за служба во Југословенската армоја и 
на (предлогот на Законот за Јавното обвинителство. 

Како текстовите на овие законски (Предлози се 
истоветни со текстовите кои што Векјето на, наро-
дите ги усвоило, претседателот Јосип Видмар ги 
е таву е овие законски предлози на гласање. По сврше-
ното гласање об јаву е оти овие законски предлози 
во обата дома се усвоени и оти, во смисла членот 44 
Пословност на (Векјето на народите, ке биде доста-
вен на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ 
на прогласував. 
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Претседателот Видмар му со општу е на В ек је то 
оти Владата ФИРЈ поднела, амандмани со предлогот 
на Основниот закон за стопанските претпријатија, за 
кои што Векјето ке решава трс? претресот во поеди-
ностите на ОВОЈ законски предлог. Истовремено Вла-
дата Ф Н Р Ј известие оти за. Владини повереници во 
ВекЈето на народите се одредени за време иа. (Прет-
ресот на ОВОЈ законски1 предлог др. Лео Гершко-вич 

др. Никола Балот. 
Се со ош шту ат молбите па народните .пратеници 

за отсаство По предлог на претседателот Векјето 
им одобре е отсаетво од 3 дена на народните пра-
теници Шефкета М а г л а ј , Павле Врбовски м на Тона 
До линин ек. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: 
претрес на извештајот .на Законодавниот одбор за 
предлогот на Основниот закон за државните стопан-
ски претпријатија 

Кота известителот на Законодавниот одбор Бо-
жидар Масларић го прочитал и образложил одмор-
ениот извештај, претседателот Видмар то отвара на-
чедниот претрес. 

ЗборуеЈа: др. Обрен (Благојевич „за", Иван Новак 
„за" и Павле Врбовски' „за", па претседателот го 
ставуе ОВОЈ законски предлог со од борски от извештај 
на гласање во навело. 

Гласајќи со дигање раце Векјето го усвоЈуе ОВОЈ 
законска предлог со оДборшиот извештај едногласно. 

Известителот на Законодавниот одбор (Божидар 
Масларић го чита член по член законскиот предлог 
Векјето гаасаЈкји со дигање раце ги усвојуе: 

Членовите 1, 2 и 3 без измена. 
На предлог на, Владата, а по согласност на изве-

стителот на Законодавниот одбор Божидар Масларич, 
Векјето го усвојуе членот 4, со тоа што му се додава 
нов трети став кој што гласи: 

„До донесуење закон на. народната република во 
поглед на оснивање, удружуење и престанок ке се 
применуат за државните стопански претпријатија од 
репу блика неко, покраинско односно обласно значење 
сходно прописите на овој закон, а за претпријатија 
на народните одбори -во тој поглед важат прописите 
на Општиот закон за народните одбори". 

Членовите од членот 5 до членот 16 се примени 
без измени. 

Член 17. Третиот став се мења®а и гласи: 
„По извршениот упис во регистер се објавуе во 

службениот л*и!ст оти претпријатието е -основано, не-
говата фирма и укратко предметот на работењето, 
називот на органот 1кој што1 претпријатието го осно-
вал, како фам исти арно то и роденото име иа директо-
рот на претпријатие". 

Членовите од членот 18 до членот 62 се примени 
без изменев 

Поднасловот „17. Избрани дудови" се мењава и 
гласи: 

„Меѓусебните шорови на државните .стопански 
претпријатија се решаваат преку арбитража". 

Одлуките донесени преку арбитража имаат сила 
на правосилна пресуда на редовен суд. 

Поблиски одредби за арбитража ке донесе Вла-
дата ФНРЈ со уредба". 

Членовите од членот 64 до заклучно членот 71 
се примени без измени. 

Кога Вакјето го усвоило овој законски предлог 
во поединости се пристапуе на поименично (гласање 
во целост. 

По извршеното поименично гласање, претседа-
телот Јосип Видмар го објавеле резултатот на гласа-
њето. Гласало сосема Иб народни пратеници? и 'сите 

гласале „за", со што предлогот на Основниот закон 
за државните стопански претпријатија во Векјето на 
народите конечно е усвоен,па, во смисла членот 44 
Пословникот на Векјето на народите, же биде доста-
вен на С О Ј У З Н О Т О в ек је на решуење 

Претседателот Јосип Видмар во 19,20 саатот од-
редуе одмор од 20 минути. 

После одморот се шрејдуе на втората точка на 
дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот 
одбор за предлогот на Законот за постапка со 
експроприраните шумски поседи. 

Од кога известителот на Законодавниот одбор 
Томо Чик ов ич го прочита, »и? образложи одборските 
извештај .претседателот Видмар го от-во-руе начел-
ни от претрес. 

Како во начедниот претрес никој не се јави за 
збор, претседателот го ставуе овој законски пред-
лог со одборекетот извештај на гласање во начело. 

Гласајќи со дигање раце Векјето го усвојте 
овој законски предлог во* начело едногласно. 

Известителот на законодавниот одбор Томо Чи-
ксавич го чита член по член законскиот предлог. 
Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвојте сите 
членови на ОВОЈ законски предлог од членот 1 па 
заклучно до членот 20 без .измени. 

Како Векјето го усвоји овој законски предло" 
во поединости се пристапуе кон поименично гласање 
во .целина. 

(По извршеното поименично гласање, претседа-
телот Јосип Видмар го објавуе резултатот на гласа-
њето Гласаше сосема 116 народни пратеници и сите 
гласале „за". Со тоа предлогот на Законот за по-
стапка со експроприраните шумски поседи во Век-
Јето на народите конечно е усвоен, а во смисла на 
членот 44 Пословникот на Векјето на народите ке му 
биде доставен на Сојузното векје на решуење. 

На крај .претседателот Јосип Видмар му го со-
онштуе на Векјето актот на Президиумот на Народ-
ната скупштина ФНРЈ со кој Президиумот известуе 
оти свикал заедничка седница на Сојузното векје и 
Векјето на народите за 20 јули 1946 година, во 10,30 
сатот, со дневниот ред: претрес предлогот на За-
конот за договорот за пријателство и заемна по-
мошт метју Федер атнан а та Народна Република Ју-
гославија и Народната Република Албанија, заклу-
чен во Терана на, 9 јули 1946 година. 

Претседателот Јосип Видмар ја заклучуе седни-
цата во 20,30 сатот, а следната ја закажуе за 20 
јули 1946 година во 17 сатот со продолжуење на 
истиот дневен ред. 

19 јули 1946 година 
Белград 

•Секретар, Претседател, 
Јоза Миливојевич, е р. Јосип Видмар, с р 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

518. Правилник за укинуење чл. 17 на Правил-
никот за пловидба на националните плов-
ни реки на Југославија — Сава, Тамиш, 
Банките канали и Бегеј 877 

519. Наредба за пуштање во слободна прода-
вачка туткал и желатин — — 877 

520 Напатствие за регулирање кујшуачката на 
слободните вишкови на житарица — 877 

— 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 


