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На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република 
ЈПѕкеаонија. 9 во врска со чл« 5 т. 1 од Законот за Превиди-
умот на Народине собрание на НИМ, Нрезидиумот на На-
родното собрание на НР Македонија го прогласува Законот 

ва изменување и пополнување на Законо! за аржавните 
службеници на Народна Република Македонија што го до-
несе Народното собрание на НРМ на седницата од 24 но-
ември 1948 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 1 од Законот за државните службеници на 

Народна Република Македонија ор 29 декември 1947 година, 
во вториот рен одзгооа, место "сите службеници на работа" 
се ставаат думите "сите државни службеници кои што се 
на работа". 

Член 2 
Член 2 се изменува и гласи: 
"Начелните одредби и одредбите на Првиот дел од 

сојузниот зано« за државните службеници од 23 јули 1948 
година, како и измелени јата и дополненијата на тие одредби 
по Законот за изменување и дополнување на истиот закон 
од 28 април 1948 година важат и за сите државни службе-
ници еа Народна Република .Македонија, 

Член 3 
Член 4 се изменува и гласи: 
"Звањата на поедините струки се распоредуваат спо-

ред природата, течението и важноста на работите во др-
жавната служба како и според обимот на одговорноста во 
в* вториот ред одозгора, место „сите службеници на работа" 
четири врсти: прва* втора, трета и четврта. 

Распоредот на . звањата во врсти за секоја струка го 
вран Претседателот на Владата со посебни наредби. Во тие 
варежбн може да се предвиди возможност за установување 
на поинаков распоред на звањата на одредени струки за по-

организациони единици". 

Член 4 
Член в се изменува и гласи: 
"Основната плата се одредува по струките и звањата 

В висината според природата, значеното и важноста на ра* 
бегате на пооделни звања. 

Основната плата може да се одредува во фиксен износ, 
ве граници на најмал и најголем износ или со повишици по 
годините на служба. 

Во сите звања, каде е возможно ефектот на работата 
да се меси квантитативно, ќе се установи додаток по ефектот 
на работата на основната плата. 

На службениците можат да се даваат и посебни лични 
Додатоци, премиски додатоци и извонредни награди за на-
рочно залагање и успех во службата, за работа под нарочни 
условна, за постигнати заштеди во пари и материјали, за 
вонредни работи, за нарочен начин на работа и слично. 

,. Поблиски одредби за принадлежностите пропишува 
Владата со посебна уредба, со која може да ги укинува и 
изменува облиците на принадлежностите кои што постојат 
како и да уредува нови облици на принадлежности", 

Член 5 
Член 7 се изменува и гласи: 
"Систематизацијата во смисол на одредбите на Сојуз-

ниот закон за државните службеници ја врши Владата ирс..у 
свој нарочен орган за систематизација по предлог од Секре-
таријатот за персонална служба на Владата. Поблиски про-
писи за организацијата и работата на органот за системати-
зација ќе донесе Владата. 

Не можат да се вршат никакви назначуваат на звања 
и места кои што не се предвидени во актот за систематиза-
ција на одредена организациона единица". 

Член 6 
Во член 8 ставовите 1 и 2 се изменуваат и гласат: 
"Сите решенија за службеничките односи (за засни-

вање, движение и престанок) за службениците на Претседа-
телството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите 
и другите органи и установи на Владата, како и за службе-
ниците на државните стопански претпријатија од републи-
канец ѕачење, доколку со посебни прописи не е инаку <> -
редено, ги донесува надлежниот член на Владата, претседа-
телот на комитетот односно комисијата на Владата, Генерал-
ниот секретар на Владата, Секретарот за персонална служба 
на ладата, како и старешините на установите на Владата, а 
за службениците чии што звања се распоредени во прва врста 
во согласност со Претседателот на Владата. 

Членовите на Владата, претседателите на комитетите -
односно комисиите на Владата и Генералниот секретар на 
Владата како и Секретарот за персонална служба на Владата 
можат да ги овластат своите помошници, потпретседателите, 
секретарите, главните директори, директорите и управниците, 
како и другите старешини од подредените им организациони 
единици да донесуваат решенија за службеничките односи за 
сите службеници, освен за службениците чии што се звања 
распоредени во прва врста". 

Во истиот член се додава нов став 4 кој гласи: 
"Претседателот на Владата може државните службе-

ници да ги преместува односно привремено да ги испраќа 
на работа од еден во друг ресор односно од една во друга 
организациона единица на државната управа. Претседателот 
на Владата може да го овласти Секретарот за персонална 
служба на Владата да — донесува решенија за овоа, освен 
за службениците од прва врста". 

Член 7 
Во ставот 2 на член 10 место "самостојните администра-

тивни службеници" се ставаат думите "службениците од 
втора врста од административната струка", а место "на само« 
стојните стручни службеници" се ставаат кумите "на дру« 
гите службеници од втора врста". 

Член 8 
Во член 11 се бришат ду мите ("на одделенијата од« 

носно отсеците"). 
Член 9 

Во член 12 во став 2 и 3 се бришат кумите ("генерал« 
ниот директор"). 

Член 10 
Во член 13, ред втори место "по друга* се става дума!« 

"поинаква". 
Член И 

Член 14 се изменува и гласи: 
"Против решенијата за службеничките односи, доколку, 

со овој закон не е инаку одредено, службеникот има права 
на жалба и това на непосредно повисокиот орган односно 
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старешини Ако решението го донел член на Владама* прет-
седатл? на ио ади тет односно комисија на Владата, Гене-
ралниот секретар на Владата или секретарот за персонална слу 
жба на Владата службеникот може да се жали на Владата, 
за решавање по жалба против решение донесено по овласте-
ниот« од старешина во иста организациона единица надле-
жен е повисокиот орган односно старешина од оној нето го 
•ал овластеното. 

За решавање по желба против решение за службенички 
односи донесено во согласност со надлежниот (ресорниот) 
член на Владата или Претседателот на Владата надлежна е 

Владата. За решавање по жалба против решение што го до* 
нел старешина на подредена организациона единица по овла-
стеше од повисок орган односно старешина надлежен е ор-
ганот односно старешината кој што го дал овластеното, а 
за решавање по жалба против решение диесено по ©владе-
нието од старешина во исто организација единица надлежен а 
повисокиот орган односно старешина од оној што го дал 
»влгстениета 

АКО со второстепеното решение е повредено некое него-
во на закон основано право службеникот може против това 
решение да подигне тужба при надлежниот окружен суд ка-
но трудов суд во срок од 30 дена од денот па приемот ва ре-
шението. Одлуката на овој суд а конечна. 

Тужбата во смисол на преполниот став па може да «е 
поднесува против второстепените решенија и пресуди во д а -
блинските предмети. 

Член 12 
Член 15 се изменува и гласи: 
„Жалбата против решение за службеничките односи кое 

ипо го донел Претседателот на Народното собрание се нзја-
на Административниот одбор на Народното собрание, а 

жалбата против решение за службеничките односи ное што 
I о донел Секретарот на Презнднумот на Народното собрание 
г> најавува на Претседателството на Президиум*«- на Народ-
ното собрание." 

• Член 13 
Став 2 од член 17 се укинува. 

Член 14 
След член 17 се додава нов член 17а кој гласи: 
„Претседателот на Владата може да го овласти Секрета-

рот за персонална служба на Владата да донесува решенија 
на преместување односно за привремено испраќање на работа 
по •! \ 16 и 17 од овој векон. 

Против решението за преместување односно за привре-
мено испраќање на работа службеникот нема п- —о на 
желба." 

Член 15 
Во член 1Ѕ став 2 се изменува и гласи: 
„За да би се водела правилна персонална политика и пре-

глед: ;а евиденција на службениците и овозможила шината 
.::.:•;а рг поделба Секретаријатот за персонална служба 

у,п " зта »»иди општа картотека за сите службенион од прва 
и втора врста, а поедините министерства, комитети, номи-
»., м други органи на Владата водат посебна картотека за 
слу имениците од прва и втора врста на соодветната гранка 
т државната управа". 

Во истиот член став I се изменува и гласи: 
„Извршните одбори на градските народни одбори водат 

картотека за своите службеници како и еа службениците на 
реонските народни одбори. Извршните одбори на околиските 
н^подни одбори водат картотека за своите службеници како 
и за службениците на месните народни одбори." 

Во стан 4 на истиот член, во ред 2, след думите „персо-
налните работи* се ставаат думите „и картотека". 

Член 16 
Член 13 се изменува и гласи: 
„Службениците вршат по правило работи од звањето 

што го имаат. Изузетно тие можат да бидат употребени при-
времено и за други работи до 15 дена. Надлежниот повисок 
старешина може овој срок да го продолжи до три месеца, а 
во изузетни случаи по нарочва потреба на службата и преку 
овој срок но најмногу до в месени." 

Член 17 
Во член 20, во став 2 место „по член 78 точна 2 и 3" ве 

ставаат ду мите ..по член 78 точка 3" 

Во истиот член ставот 3 се изменува и гласи: 
„Изузетно но важни причини и во случај на особена те-

треба на службата може да се прими по државна служба и 
лин? поп 18 години стало ио не пок - т о Ид 16 години, како и 

лице постаро од 5® односно Сб години. За ова примање е по-
требна страсност од ч -..•нот и* Владата, претседателот на ко-
митет односно комисија иа Владата, Генералниот с е к о в а на 
Владата и Секретарот за персонална служба на Владата, а во 
народните одбори сог.*»г- -ст од извршниот одбор доколку 
решение за прием донесуваат одредените органи односно 
старешини. 

Во истиот член на крајот се додава нов став 5 кој гласи! 
„Персоналниот орган односно службеникот коЈ што го 

подготвува решението за прием во служба должен е претхо-
дно да ги испита причините за престанокот на поранешната 
служба на лице кое што се прима доколку истото порано бино 
во државна служба. За повреда на оваа должност персонал-
ниот орган односно г "шикот одговара дисциплински и 
материјално0. 

Член 18 
Во член 25 ставот 1 се изменува и гласи: 
„Работното време на службениците по правило е осум 

часа на ден*. 
Член 13 

На крајот на став 2 од член 28 се додаваат ду мнт« 
„а доколку тие ве се одредени со сојузни прописи". 

Член 20 
Во член 29 став 2 место »лазејќи« е« ставаат дупите 

„водејќи сметка*. 
Член 21 

Во член 31, ставот 1 се изменува и гласи: 
„Службеникот кој што а поради болест спречен да дој-

де на должност за това ќе го обавести својот непосреден 
старешина најдоцна во срок од 24 часа. Ако недоваѓањето 
на должност трае до 9 дена надлежниот орган на персонал-
ната служба ќе врши контрола за оправданоста на отсу-
ствувањето. Недоваѓањато на должност поради болест по-
долго од 3 дена мора да биде оправдано со лекарско уве-
рение од лекар на надлежната установа на социјалното оси-
гурање". 

Во истиот член, во став 2 ред 3, след дуните „над се-
дум дена старешината" се ставаат думите „односно органот". 

Член 22 
Член 35 се изменува и гласи: 
„При премин од една струка во друга потребно е слу-

жбеникот во новата струка претходно да проведе најмал* 
ку три месеца на работи од звањето на новата струка и на 
крајот на овој срок да положи пропишан стручен испит, до-
колку е предвиден таков испит. След положениот стручен 
испит службеникот се назначува на одредено звање. До 
назначувањето на ново звање службеникот ја задржува га-
рантната плата. 

Одредбата од предниот став не важи за службениците 
од прва врста, како ни ва службениците кои што поради 
особена способност и потреба на службата преминуваат 
во друга струка. 

Поблиски одредби ѕа премин во друга струка ќе е? од-
несат во прописите ѕа поедините струки". 

Член 23 
Член 36 се изменува и гласи: 
„Службеникот може да биде преместен односно п л а -

чен на друга должност по службена потреба или по молба. 
Во случај на премештај односно назначување по ѕред-

ходннот став службеникот мора да биде разрешен од дол-
жност најдоцна во срок од 15 дена од денот кога решение-
то за премештај односно назначене биде примено во ор-
ганизационата единица во која што службеникот работи. НА 
новата должност службеникот мора да се јави во срок од 
24 часа по разрешувањето ако премештаја* односно назна-
чувањето е во исто место, а најдоцна во срок од 3 ден^ 
по разрешувањето ако премештајог односно назначувањето 
е во некое друго место, не сметајќи го во овој срок време-
то потребно за патување. 

Во оправдани случаи, особено кај службеници кои ШТО 
предаваат благајна и инвентар или полагаат сметки, старе-
шината односно органот што го довел решението аа пре-
местувања наносио назначување на дчуга должност м.О-

* 
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им да га предолга сроковите од преддодинот с т до 39 
дева. а 

Против решението за преместувале односно ва назна-
чување на друга должност службеникот нема право на 
пемба4. 

Член 24 Ј 

Член 37 се наменува н гласи: 
"Изузетне службеникот може да биде вратен на непо-

средно пониско звање односно на непосредно пониска пла-
та ако во повисокото звање односно во повисоката плата 
не покажал потребна стручност и способност. 

Службеникот ина право на жалба против решението за 
враќање на пониско звање односно на пониска плата во 
Ванка на чл. 14 од овој закоп". 

Член 25 
Насловот над чл. 38 се изменува и гласи: 
„VI Одговорност на службениците". 
Член 38 се изменува н гласи: 
„Државните службеници кои што при вршењето на 

службата или вон неје ја повредат својата службен« и-ЈИ 
работна должност (дисциплина) или го уриваат угледот на 
службата и на службениците одговараат дисциплински *а 
Дисциплински неуредност или дисциплински пр^станлеии а*. 

Член 26 
Член 39 се наменува н гласи: 
»Дисциплинските неуредност се полесните повреди на 

службената и работната должност или на угледот на слу-
жбата и на службениците". 

Член 27 
След член 39 се додава нов член 39а кој гласи: 
„Дисциплинските престапленија се потешките повреди 

на службената и работната должност или на угледот на слу-
жбата и на службениците пропишани со закон или со некој 
друг правен пропис. 

Службеникот одговара за дисциплинско престапа ение 
бев обзир да ли нреспнлениете е сторено с в е с т 'ади од 
нехат". 

Член 28 
Член 40 се изменува и ГЛАСИ: 

•Како дисциплински нрестанленнја се сметаат особено: 
1) злоупотреба на службениот положај или пречекору-

вање на службеното овластете; 
2) немарно или неуредно вршење на службената и ра-

ботната должност мое што причинува одолговлечување или 
емир во работата, како и секое друго пропуштање ве слу-
шната; 

3) превземање и вршење на работи кои што очигледно 
го подриваат во очите на граѓаните авторитетот и достоин-
ството на народната власт; х 

4) причинување имотна штета на државата со немарно 
нин несовесно вршење на службената должност; 

5) секоја работа односно пропуштање на работа со на-
верение да се спречава или оневозможува правилното и 
брао функционирање на државната служба; 

в) навреда на службената тајна; лекомисленост во чу-
вањето на поверлнви списи и податоци; 

7) потешки повреди на службената дисциплина во од-
магате на службеникот спрема старешината и обратно; 

8) потешки повреди на прописите оа член 8 на сојуз-
м е т Закон за државните службеници; 

9) ^превземање или недостаточно превземање на мер-
ни за осигурување безбедноста на поверените ствари и 
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се службата; 

11) присвојување на државен или поверен имот при 
вриењето на службената должност; 

12) послужување се вари, хартии од вредост или 
се ствари што му се на службеникот поверени по службе-
на должност или давање на истите на друго лине за да се 
послужи со нив; 

13) оштетување на државната имовина со склучување 
на неповолни договори или работи; 

14) повреда на законите прм вршење на службената 
должност се намерение извесно лице да му се биде од 
менга к м ветото да се о г о ч м 

15) неморално поведение во службата или вон оа »па; 
16) неподчинување на наредбите на старешините, осо-

бено откажување на послушност; 
17) злонамерно критикување на наредбите н постапки-

те на власта н на старешините со пен да се урчвз редит и 
дисциплината; 

18) пијанство во опште, а особено во в теме и« служ-
бата или непосредно пред почетокот на вршењето на истат*: 

19) чести неоправдани изостаноци или. не в поаѓања на 
време на служба; 

20) расипниче трошење на службениот материјал; 
21) продолжително повторување на дисциплински неу-

редност; 
22) примање положам или оддавањето на работ кои што 

би биле противни со достоинството на службен ичкиот ред 
или би го спрем »вал службеникот ве вршењето на летовите 
постојани службени должности; 

23) кога службеникот самовласно ја напушти должноста 
(работата), или кога по истекот на одмор, болување, отсу-
ство, или по истекот на срок за јавување на должност при 
преместување односно назначување на нова должност или 
испаѓање на работа не се Јави на должност во срок оа !в 
де** 

За делата од ггаедходниот став доколку истовремено пре-
стануваат и конечно дело дисциплинскиот суд Ле достава 
кривична пријава до надлежниот јавен обвинител за започну* 
вање на кпрвична постапка*. 

Член 29 
Во чл?и 42, став 1. точката 8 се изменува и гласи: 
„3) враќање на непосредно пониска плата односно на не-

посредно пониско звање за време од шест месени ао трн 
години*. 

Ставот 3 но истиот член се укинува. 

Член 39 
След член 42 се водава член 42а кој гласи: 
"Ири одмерувањето на дисциплинска казна ќе се земе ве 

обзир тежината на повредата и нејзините последици, големи-
ната на исгетата, олеснит елките и отежнителиите околности, 
како и поведението на учинителот. 

Олеснителни^ и отежнителните околности ќе се земаа! 
во обзир сходно со прописите ид Основниот закон за преки* 
шепите6. 

Член 31 
Член 43 се изменува и гласи: 
„Гонењето на дисциплинските неуредног ти застарува з% 

шест месеци е, а извр тувањето. 
Гонењето на дисциплинските престапленија застарува ч 

две години од денот на извршеното дело, доколку делото не 
новлечува кривична одговорност, во кој случај дисциплинско-
то престапление застарува за истото време за кое што заста* 
рува и кривичното дело. 

Во поглед на прекинувањето на застарен оста од став * 
важат сходно начелата на Кривичниот законик (Општ дел)-, 

Член 32 
След член 43 се додаш? нов член 43а кој гласи: 
„Правилен шо изречен те дисциплински казни кротке по-

едини службен?'«, ј можат да се ублажат или поедини слу-
жбеници можат гр < шо односно наполно да бидат ослобо-

дени од извршуван,ето на изречена дисциплинска казна. Ве 
случај на полка ослободи .Јање од дисципли на казна се сме-
та ка'*« нч сл*и"г •••»чот ч не бич осудуван. 

Ублажувањето односно ослободувањето по предходна* 
став го в >г и 1ѕ е ; • от ка Владата по споја иницијатива 

нди по согласен предлог од Секретарот за персонална слу« 
неба на Владата и од надлежниот член на Владата односно лд 
претседателот на комитет или комисија на Владата, од Гене-
ралниот секретар на Владата, од старешината на установа на 
Владата или од извршниот одбор на околискиот односни 
градскиот (реонскиот) народен одбор". 

Член 33 
След член 43а се додава нов член 436 кој гласи: 
„Владата може со уредба да пропише потполно ослобо-

дување за одредени врсти дисциплински повреди односне 
потполно ослободување од извршување на правосилно изрв 
чели дисциплински казни*-



Стр. 296 — бр. 40 С Л У Ж Б И р р г н м * / и л ирод Скопје 31 ХП 19Д« г . 

Член 34 
Член 44 се изменува и гласи: 
„Казните за дисциплински неуредност ги марс .уза ста-

решината односно органот надлежен за назначување или ста« 
(»вишната односно органот кого того овласти доколку не е 
инаку одредено. 

Казните за дисциплински неуредност на службениците 
на органите на, правосудието ги изречува претседателот на 
судот. в 

Казните за дисциплински неуредност на службениците 
на месните народни одбори ги изречуваат претседателот и се-
кретарот на тие одбори. 

Казните за дисциплински неуредност на службгниците 
еа околиските, градските и реонските народни одбори ги изле-
чуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и пове-
рениците и това за службениците кои што им се непосредно 
подредени, како и за службениците на подредените им уста-
нови. 

Но овластение од надлежниот повереник на извршен оа« 
Јор на околиските односно градските (реонските) народни 
одбори односно по овластение од претседателот и секрета-
рот на месните наполни одбори казните за дисциплински не-
уредност на службениците на установи на народните одбори 
ги изречуваат раководителите на тие установи". 

Член 35 
Член 45 се изменува ЈЈ гласи: 
„Против решението за казна за дисциплинска неуредност 

може да се жали службеникот и синдикалната организација: 
1) до Владата — ако решението за казна го донел член 

на Владата, претседател на комитет или комисија на Владата, 
Генералниот секретар на Владата или Секретарот за персонал-
на служба на Владата; 

2) до Генералниот секретар на Владата — ако решението 
за ка?на го донел старешина на установа на Владата; 

3) до непосредно повисокиот старешина односно орган 
— ако решението за казна го донел понизок старешина одно-
сно орган; 

4) до Министерот на правосудието — ако решението за 
казн* го донел Поетседателот на Врховниот суд; 

5) до претседателот на непосредно повисокиот суд — ако 
РС! ' " " -»" Р ТО 3 * К 9 ? н а г о Ј»ОЧ«»Л Т Т ^ Т С ^ А Т Е Л И * ПОНИЗОК СУР." 

6) до извршниот одбор на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) набоден одбор — ако решението за казна го до-
нел гТпетседателот, потпретседателот, секретарот или повере-
ник тие наполни одбори; 

7) до надлежниот повереник на извршниот одбор на око 
л"ск-от одново градски (неонска) набоден олбоо, како и до 
н^иоселко повисокиот старешина — ако решението за казна 
го л пис 1 старешина нч установа или директор на државно 

од локално значенне; 
8> до иѕчпгнн-от одбор на м*стен набоден одбор односно 

до кр-ѓ>тт.ј"СТ одбор во оние наводни одбори кои н^м^ат из« 
о^боп — его решението за го дочлт претседате-

лот и с?К"лта**от на МРСНИОТ набоден одбор, како и во случај 
кога истото е донесено по нивно овластиме. 

Член 38 
4™ем 46 се изменува и гласи: 
„Казните за дисциплински неуредност!-! на службениците 

на Народното собрание ги нзисчува Претседателот или Ок~е-
тарот на Народното собрание, а разните за д-сц"пл"нските 
н^^редностн на службениците на Презнди^мот н" Наводното 
собнине Секретарот на Пче?"п-м/мот на Ра->о"ното собрание 
о д и г а о стзпррѕмната кого тој Секрета') го овласти. 

ПРОТИВ решението за к ^ н а за дисциплинска неуредност 
по предходниот стач може да се жали службеникот и синди-
калната организација: 

1> до Аттммш-ттрртивн^от с ^ о ^ на На^о^н^то горанче 
—ако решението за казнг го донеле Претседателот или Секре-
тарот на Народното собгание; 

2) до Претседателството па Поезидиумот на Народното 
собрание ако ре"»ение|о за к?!зна го донет Секретарот на 
През"диумот на Наводното собнине пакосно ло Секретарот 
на Президиумот на Народното собрание — рѓо решението за 
казна го донел старешина по негово овластен-е". 

Член 37 
Член 47 се изменува и гласи: 
„Службеникот не може да биде казнен пред да биде :о-

слушан. 

Извршувањето на казната за дисциплинска неуредност 
застарува за три месеца од лравносилноста на решението за 
казна". 

Член 38 
Член 48 се изменува и гласи: 
„Жалбата против решението з казна за дисциплинска не 

уредност се поднесува во срок од осум дена од денот на пре-
давањето на решението, а му се предава на старешината од-
носно органот што го донел решението"*. 

Член 39 
Член 49 се изменува и гласи: 
„Казните за дисциплински престапленија ги изрежуваат 

посебни дисциплински судови по предходно спроведена по-
стапка. Дисциплинските судови се образуваат како судови од 
пре и втор степен". 

Член 40 
Член 50 се изменува и гласи: 
„При Претседателството на Владата, при министерствата 

и при другите органи и установи на Владата, како и при гла-
вните дирекции и дирекциите (управите) се образуваат за ни-
вните службеници дисциплински судови од прв степен. 

За сродните министерства и другите сродни органи II 
установи на Владата, како и за нивните подрачни организаци-
они единици може да се образува еден заеднички дисциплин-
ски суд при еден од овие органи односно при една он овие 
организациони единици. 

Министерствата и другите органи и установи на Владата 
можат да образуваат посебни или заеднички судови од прв 

степен при своите подрачни организациони единици. 
За секретарите и административните службеници па око-

лиските и окружните судови првостепен дисциплински е д се 
образува при надлежниот окружен суд, а првостепениот дис-
циплински суд ПРИ министерството на правосудието е дисци-
плински суд од истиот степен и за секретарите н администра 
тивните службеници на Врховниот суд." 

Член 41 
Член 51 се изменува и гласи: 
„Дисциплинските СУДОВИ при министерствата и другите 

органи и установи на Владата истовремено се дисциплински 
судови од втор степен по жалбите против пресудите и реше-
нијата од дисциплинските судови при главните дирекции и ди-
рекциите (управите). Исто така тие се второстепени дисци-
плински судови и по жалбите против пресудите и решен";.ата 
на дисциплинските судови образувани по став 3 на член 50 од 
овој закон. 

Дисциплинскиот суд при Министерството на правосудни-
те истовремено е и второстепен дисциплински суд по жалби-
те против пресудите и решенијата на дисциплинските судов* 
при окружните судови". 

Член 42 
Член 53 се изменува и гласи: 
„При Владата се образува Виши дисциплински с%д кој 

што е надлежен да одлучува по жалби против пресуди и ре-
шенија на дисциплинските судови од прв степен при Претсе-
дателството на Владата, при министерствата, комитетите од-
носно комисиите и другите ОРГАНИ и установи на Владата, ка-
ко и при околиските односно градските (реонските) нагодим 
одбори. 

Второстепениот дисциплински суд по жалбите против пре-
судите и решенијата на заеднички дисциплински судови обра-
зувани'по став 2 од чл. 50 на овој закон се одредува по чл* 
50 и 51 од овој закон. 

Зр решавање по жалба ПРОТИВ пресудите и решенијата на 
првостепените дисциплинските судови при установите и прет-
пријатијата на народните одбори каде тие судови постојат 
на" »тжен е дисциплинскиот суд при соодветниот народен 
одбор. 

Дисциплинскиот суд при градскиот народен одбор е над-
лежен и за решавање во втор степен по жалба против пресу-
дите и решенијата на дисциплинските судови при реонските 
народни одбори." 

Член 43 
Член.,54 се изменува и гласи: 
„С?кој дисциплински суд се состои од претседател и два 

чл*на и кети број заменкцгг^рр-тседателот и едниот член ка-
ко и нивните заменици ги именува надлежниот член на Вл*-
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дата, и^седателот иа комитет односно комисија на Владата. 
Генералниот секретар на Владата и Секретарот за персонална 
служба на Вилата. ста«еш"ната на установа на Владата 

како и главниот директор и директорот (управникот за сило-
вит* што се обожувани ио ст?«* 1 ои чч?н г>0 на ОВОЈ закон. 

Претседателот и едниот член на Вишиот дисциплински 
сум. ОРИ Влагата ги именува Претседателот на Владата 

Именувањето на претседателот и едниот член — како и 
итните заменици — за заедничките дисциплински судови »д 
став 2 на член 50 од овој закон се врши споразумно меѓу за-
интересираните органи. 

Претседателот и едниот член к*ко и нивните заменици 
заедничките дисциплински судови од чл. 56 од овој закон ги 
именуваат споразумно Претседателот на Народното собрание 
И С""*>отг»"от нд Поезидиумот на Наполнето собрание. 

Во дисциплинските судови при народните одбори народ* 
ниот одбор ги именува претседателот и едниот члеч на судот 
в нивните заменици. Едниот од. нив и неговиот заменик се 
именува од редот на народните одборници на тој одбор, а 
еди-от и неговиот заменик од редот на службениците. 

Нто^от член и неговиот заменик за сите дисциплински 
судови ги делегира синдикалната организација. Ако службе-
ниците кои што потпаѓаат под еден дисциплински суд се ор-
ганизирани во две или повеќе синл"клднч организации тие ор-
ганизации споразумно ќе делегираат за член на дисциплин-
скиот суд и за негов заменик по еден од членовите на било 
која од тие организации. 

Член 44 
Член 55 се укинува. 

Член 45 
Член 56 се изменува и гласи: 
„За службениците на Народното собрание и на Президи-

умот на Народното собрание те образува заеднички првосте-
пен дисциплински суд при Президиумот на Народното со-
брание. 

Но жалбите против пресудите и решенијата на дисциплин 
синот суд од предниот став одлучува заеднички второстепен 
дисциплински суд при Президиумот на Народното собрание.'4 

Член 46 
След член 56 се додава нов член 56а ;ој гласи: 
„Казните за дисциплинските неуредност и престапленија 

на претседателите и чч*ио«"т«» ^ ~ ••/•./••те садови ги 
изречува Вишиот дисциплински суд при Владата, а за дисци-
плинските неуредности и престапленија на претседателот и 
членовите на Вч""*от дисциплински суд при Владата — Прет-
седателот на Владата« 

Пресудата на Вишиот дисциплински суд односно реше-
ните на Претседателот на Владата се конечни." 

Член 47 
Чаен 57 се изменува и гласи: 
ЈВишиот дисциплински суд при Владата односно второ-

степените дисциплински судови можат изузетно да побараат 
ед сешн подреден и првостепен дисциплински суд дисциплин-
ски предмети и сами да ги расправат, а можат по важни при-
чини пооделни дисциплински предмети да отстапат во надле-
жност на било кој дисциплински суд за кој што се тие второ-
степен дисциплински суд. 

Кога Вишиот дисциплински суд при Владата односно вто-
ростепен дисциплински суд превземе надлежност за решава-
ње на дисциплински предмети тогаш во тој случај тие реша-
ваат во прв и последен степен". 

Член 48 
Член 59 се изменува и гласи: 
„Функцијата на претседателот и на членовите на дисци-

плински суд како и на нивните заменици трае една година. 
Претседателот и членовите на дисциплински суд како и 

нивните заменици во вршењето на својата должност се неза-
висни и судат по законот. 

Претседателот и членовите на дисциплински суд и нивни* 
те заменици при стапувањето на должност полагаат заклетва 
во прописите што важат за судиите од редовните судови. За-
клетвата се полага пред старешината односно органот надле-

жен за нивното именување, но овој може да одреди заклет-
вата да се положи пред старешината на организационата еди-
ница при која што е дисциплинскиот суд". 

Член 49 
Член 69 се изменува и гласи: 
„Старешината односно органот кој што именува членови 

на дисциплински суд одредува при секој првостепен дисци-
плински суд еден или повеќе дисциплински обвинители изме-
ѓу државните службеници и това по правило од редот на 
оние кои што сложат во организационата единица при која 

што е судот. Во случај да се при дисциплински суд одредени 
повеќе дисциплински обвинители, старешината на организа-
ционата единица односно ИЗВРШНИОТ одбор на Народните од-
бори ири кои што постои дисциплинскиот суд одредува за се-
кој поедин случај кој од дисциплинските обвинители ќе го 
застаната обвинителн"от акт. Наведениот старешина може 
ова о~ растение да го пренесе на своите помошници, на пот-
претседателите, на секретарите или на други непосредно под-
редено му старешини, а извршниот одбор може тоа овласте-
л е да го пренесе на претседателот, потпретседателот, секре-
тарот и повереникот, како и на старешините на подрачните 
установи и претпријатија за оние службеници кои што им се 
подредени. 

Дисциплинскиот обвинител при заеднички дисциплински 
суд образуван по став 2 на член 50 и по член 56 од овој за-
кон споразумно го одредуваат заинтересираните органи. 

Функцијата на дисциплинскиот обвинител трае една го-
дина." 

Член 50 
Член 61 се изменува и гласи: 
„Секој обвинен службеник може да земе бранител". 

Член 51 
След член 61 се додава нов член 61а кој гласи: 
„Во случај на преместување или назначување на друга 

должност за службеник кој што стори некакво дисциплинско 
престапление останува надлежен дисциплинскиот суд на ор-
ганизационата единица во која што бил службеникот до пре-
местувањето односно назначувањето. 

Кога извршителите на дисциплинско престапление се слу-
жбеници од разни" организациони единици за сите обвинени 
службеници ќе биде надлежен оној дисциплински суд што е 
по ранг највисок, а ако се во прашање судови од исти г*чг 
тогај оној дисциплински суд кој што прв ја започнал поети-
ката или што ќе биде делегиран. 

Ако службеник од една организациона единица сторм не-
какво дисциплинско престапление во друга организациона 
единица тогај ќе биде надлежен дисциплинскиот суд при ок?.* 
организациона единица чиј што службеник е тој. 

Ако службеник од една организациона единица е доде к-к 
на работа во друга организациона единица пак стори нека.,рс 
дисциплинско престапление во таа друга единица ќе биде над 
лежен дисциплинскиот суд при таа друга организациона гли-
ница. 

Во случај укинување на надлештво, установа или прет . 
пријатне, за службеник кој што сторил некакво дисциплинско 
престапление во укинатата организациона единица ќе биде 
надлежен дисциплинскиот суд при онаа организациона едини-
ца која што го превзеле службеникот. 

Против службеникот ќе се води дисциплинска постапка и 
после престанокот на службата за престапление што го сто-
рил додека бил во служба, со това да правосилната пресуда 
ќе се запише во службеничкиот лист на осудениот службеник". 

Член 52 
След член 61а се додава нов член 616 кој гласи: 
„Вишиот дисциплински суд при Владата односно второ-

степените дисциплински судови ги решаваат сукобите на над-
лежност меѓу подредените првостепени дисциплински судови, 

случам сукобмте на надлежност меѓу дисци 
плинските судови ги решава Вишиот дисциплински суд прв 
Владата. 

Член 53 
След член 61 б се додава нов член 61 в кој гласи: 

Против сите правносилни одлуки на дисциплинските 
судови е допуштено барање за заштита на законитоста. 

Покрај јавниот обвинител барање за заштитата на зако-
нитоста има право да подигне и Секретарот за персонална 
служба на В дата. 

ПЈ барање за заштитата на законитоста решава: 
1) второстепениот дисциплински суд-ако барањето за за^ 

шита на законитоста е поднесено против правосилни одлу* 
ки на дисциплински судови од прв степен« 
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2) Вишиот дисциплински суд при Владата—ако парањето 
ва заштита на законитоста е поднесено против правпосилни 
одлуки на второстепен дисциплински суд, ич ко и против 
прдвиесилнп одл. ки на дисциплинскиот суд |»р»» Пречидиу-
иот на Народното собрание; 

3) Владата—ако барањето за заштита на законитоста е 
•пднесено' против правосилни одлуки на Плинот дисци-
плински суд ири Владата. 

Барањето за заштита на законитоста може да се поди-
гне во ерол ед шест месени од денот на лрлвносилгогта на 
одлуката. 

Чаен 94 
Во член СЗ, во став 1 лед "Но прописите на* се ставаат 

ау мите „Законот за",-а во став 2 место ибе пг достави сите 
акти* се ставаат дуните достави пријава". 

Член 35 
Во член 67, во став 1 еле • "вод условите на" се ставаат 

ду иште "Законот ва кривичната постанка". 
Во став 2 на истиот член след "старешината" се ставаат 

ду им ге "односно органот". 
На и, е јат на истиот член се додава нов с т м кој гласи: 
"Зи прекинот на застарел оста на извршувањето на дие-

ншшахки казни важат сходно начелата на кривичниот за-
коник (Општ дел)*. 

Член 56 
С." член се додава нов член Сва кој гласи-
„Владата може со уредба да пропишува посебни одред-

би за дисциплинската одговорност на службениците од пое-
дините струки, звања или гранки на државната упрта" . 

Чаен 57 
ч е« наменува и гласи: 
> З о поглед па дисциплината постапка доколку со лее] 

вакви не е инаку предвидено сходно ќе еа прилагаат наче-
лота- па Законот за кривичната постапка. 

ѓ гге предмети во дисциплината по ганка се сметаат 
з» Лози. — 

Во дисциплинската постапка не с% плаќаат мимови 
такси*. 

Чле« 56 
Насловот на член 70 се изменува и гласи: 
"Б) Материјална одговорност". 
Членот 70 се изменува и гласи: 
"Службеникот кој што при вршењето ве својата, служ-

бена должност и' стори на државата материјална штета од-
говара личио ва оваа штета по начелата на граѓанското право-

Член 59 
След :ен 70 се додава н член 70а кој гласи: 
"Ако службеникот во врска се дисциплинско престана-

вме и' стори на државата материјална штета, дисциплин-
скиот суд со пресуда ќе го осуди и на плаќање накнада на 
штетата. 

Против пресудата на дисциплинскиот суд за накнада на 
штета ужбеникот може да се жали до второстепениот ди-
ск' лин ски суд во срок од 15 дена, а против пресудата на 
овој суд може да подигне тужба до надлежниот окружен суд 
к а т трудов суд во срок од 30 дена. 

А*, висината на штетата не може воднага да се утврди 
или ако со расправањето за штетата би се спречава брзиот 
тек на дисциплинската постапи, дисциплинскиот суд ќе ја 
заврши постапката по дисциплинската вина и ќе го достави 
предметот до надлежниот старешина односно орган на по-
натамошна постапка за накнада ка штетата". 

Член бб 
Член 71 ве наменува и гласи: 
"Решение за накнада на штета донесува органот о • че-

на старешината надлежен за назначување кој што може {г а-
вото за донесување на овие решенија г го пренесе на 
подне* ите му органи односно старешини за штети што 
ве го преминуваат каност од 5.000 динари. 

Против решението за накнада иа штета службен тот 
може да се кали до непосредно г.овисокжп орган однос .о 
старешина ЈО срок од 15 дена, против чие решение има ме-
сто на тужба во срок од 30 дена до надлежниот окружен 
суд како трудов суд". 

Член 01 
Член 72 се изменува н гласи: 
"Во оправдани пржчиак сл\жСеникет може да "ние ос-

лободен од плаќање на штета ао иселат чос или во -аги 

јќ л. 14: мига. за ва донесува надлежниот - :н ка И лада.; а, 
ш&г. седате лет на комитет односно ивмвкнјз ка ^кадата, Ге-
нерален секретар на Водата. Сек,.-таро за персонал- а 
служба на Владата- нако и та, скините на установи на б е -
дата кои што мвжат да ги овластат своите помошници, пот-
претседателите* секретарите и старешините на подред ра т е 
организам*)«*?* пинг*** кд и донесуваат оние оее&нија 
штети што не го преминуваат износот од 1.000 динари. За 
службениците ж народ нит«* одбори тие оешемиј* ги доне-
сува извршниот одбор кој може да го овласти претседате-
лот, потпретседателот, секретарот и повереникот да доне-
суваат такви решенија за штети што не го преминуваат 
износот ед 1.000 динари ве поглед на службениците кои 
што им се подредени. Ве месните народни одбори без из-
вршен одбор овие решенија ги донесува народниот одбор 
кој што може Да го овласти претседателот и секретарот на 
донесуваат такви рев(енија за штети што »е го прекину-
ваат износот од 1000 динари. 

Решение за накнада на штета кано и за осудеаучења 
од плаќање не штета за службениците на Народи осо со-
брание односно неговиот Президиум донесуваат Претседа-
телот иле Секретарот на Народното собрани«, ^дмоето Се-
кретарот на Нрезидеумот на Народното собрание односно 
старешината кого тој ќе го овласти. Про ги в решение го за 
накнада на штета службеникот има право на жалба по став 
2 ед чаен 71 на отеј закон до Административниот одбор на 
Народното собрание односно до Претседателетвото на Прв-
ан диумот на Народното собран*' 

Член 62 
Член 73 се изменува и гласи: 
"Владати може со уредба да промичунл ковени одред-

би за материјалната одговорност према државата иа служ-
бениците на поедините струки, звања иди гранки на држав-
ната управа". 

Член 63 
Во член 74 во став 1 место "за злосторство иди друго 

нечесно кривично дело" се ставаат жу мит е "за тешко кри-
вично дедо*. 

Ставот 3 од овој член се изменува и гласи: 
"Пред кс вечната одлука на судот одвоено на држав-

ниот орган, надлежниот старешина ве смее да ја симне сус-
пензијата, а после донесувањето на оваа" одлука може да 
ја продолжи ако би постоеле причини за поватамоаша сус-
пензија по чл. 75 од овој закоп". 

Член 64 
Член 75 се изменува и гласи: 
"Службеникот може да биде отстранев од должност 

ако против него е подадена кривична или дисциплинска по-
стапка или^ неговото дисциплинско престапенине е такво да 
би било штетно по интересите на службата да остане иа дол-
жност и понатаму. 

Решел! .ето за отстранување од должност го донесу ас 
старешината или надлежниот контролен орган, кои алто се 
должни овска решение ведрата да го достават иа повисоки-
от орган односно старешина. 

Овој орган односно старешина мож« да го оснажи или 
поништи остручувањето од должност. Против решението 
на овој старешина односно орган дисциплинскиот обвини-
тел, контролниот срган и службеникот можат т нејаког 
жалба во срок од осум дена до надлежниот првостѕг. л дис-
циплински суд. Решението на дисциплинскиот суд ко вала 
жалба е конечна". 

Член 65 
Во член 76 став 1 се изменува и гласи: 
"За време на отстранувањето од должност па чл. 74 

и 75 од овој закон на службникот почнувајќи од арапот 
ден на идниот месец по донесувањето на решението ва от-
странувало му се исплатува една третина од чистете при-
иадле^гности. Ако суспендираниот службеник има семејство 
на изучавање му се исплатува половина од чистите ври-
надл«г""г1сти со додаток на децата*. 

След став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
"За симнување на суспензија по член 74 и 7Ѕ од овој 

закон мора да се донесе решение, и исплатата на целите при 
надлежности тече од денот па стапувањето на должност по 
»однесувањето, на тока решени*". 

Сегашниот став 2 станува став 3, ставот 3 станува 
став 4, станот 4 секнаа стог 5. а ставот 5 станува ''тае 
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Член 
Во чаен 77, ао с т м 5 ре« 1 н во став « ред I с м « 

додате "ја •попне службата" се ставаат дупите "а надлеш-
т в а персонална ш и л и ј а реши отказот ал остане во сила". 

Во истиот член на крајот се додаваат слепи-те молк 
с м е е ш : 

мСлушбенишг ме м&ше да Ја откаже службата ако 
• над дисциплинска острата или ло материјална обврска 
смрека државата. 

За време на отсуствуваше поради болест односио за 
лекување и здравствено опоравување {член 31 од овој за-
коп) на службеникот ме поже ва му се е т а ж е службата, е 
ма Јруднв службеничка * шест недели креп и шест меда« 
с а т неполна« -. 

Член «7 
Глед член 77 се додава нов член 77а кој гласи: 
"Персоналните комисии предвидени во чл. 63а на со-

јузниот Закон за државните службеници се образуваат дрм 
Претседателството на Владата, министерствата, комитетите 
комисиите и другата установи па Владата, в ири извршни-
те одбори на градските н околиските народни одбори. 

Персонални комисија при Претседателството на Вла-
дата, министерствата, комитетите, комисиите и установете 
на Владата ја сочинуваат: еден лретставител на Претседа-
телството на Владата, министерството, комитетот« комиси-
јата односне установата на Владата, еден претставите« на 
Секретаријатот за персонална служба на Владата и еден прет 
славител ма соодветната синдикална организација. Персони 
мата комисија ери извршните одбори ја сочинуваат но еден 
член на извршниот одбор на околискиот односно градскиот 
народен одбор, еден службеник кај шта работи на персонал-
ните ствари и еден претставител на соодветната синдикална 
орган1 кадија. 

Персоналните комисии при Претседателството на Вла-
даш, министерствата, комитетите, комисиите н другите у-
лтшкши на Владата н при извршните одбори та околиските 
и градските народни одбори решаваат за откази« нд служ-
бениците на организационите единици при нон шта посто-
јат и за атовите на службениците на соодветните нижи ор-
гани на државната управа. 

Владата шине да образува повисока персонална ава-
мисија ион Секретаријатот за персонални служба на Владата 
крја ја сочинуваат Секретарот ва персонална служ-
ба ца Владата или неговиот помошник, раководителот на 
дерела*дната служба на односниот ресор, орган или уста-
нова на Владата и еден претставител наГлавниот одбор на 
единствените синдикати па Македонија. Оваа комисија мо-
же да земе од персоналните комисии поедини случаи ти от-
каз н сама да ги расправи нан но поедини случаи при очи-
гледна повреда па прописите еа отказ н на правата па еди* 

отказот да го поништи". 

Член Ш 
\ Во член 78, во став 1 се брише точка 2. Во истиот став 

точката 5 се изменува и гласи: 
п и п службеникот после дванаесе »месечеви ивпре-

дннато болување биде огласен од страна на лекарска коми-
сија како неспособен за вршење на служба га најмалку уште 
ва натамошни 12 месеца, доколку но одобрение од Министе-
рот на трудот ово] еран не би бил продолжен уште за из-
весно време". 

Ла став 2 на петиот член се брише цифрата „2*. 
№ крајот па став 3 на истиот член се додава« ду мит« 

»За висината па отпремнина!* и за одредување на а р е н т 
неа што се смета за отпремнина важат сходне прописите о д 
Став 1 и 2 на член 44 п член 44а од сојузниот Закон па др-
жавните службеници". 

Став 4 п 5 па овој чаен се укинуваат. 

Член 69 
Ло член 81 ставот 1 се изменува и гласи: 
«3а секој престанок ма службата макар но мај осиве да 

•вешани надлежниот старешина односна орган агора да по-
несе решение во кое покрај другото има да се утврди н до-
мот на престанокот на службата. Решението мора да се до-
несе но текот на месецот во нај нао настапил лој основ од-
носно антипата за престанокот на службата, а најдалеку 
во срок од еден месел од настанувањето на тој основ од-
носно таја причина*. 

Ва истиот член во став 3 са бришат думите „во случај 
• а точка 2 со истекот на десетодневннот срок". 

в о истиот чаен, став 5 се изменува н гласи! 
•Лееле престанокот на сц/мбата службеникот н 

СТВ ао Ја ш ђ ш м должноста еа а ц а ла боде надлежно 
на служба по пресуда о д 

р^доа-с« иди дисциплинска суа службеникот мора да Онде 
разрешен веднаш илов пристигне обавестени ето за лравно-
силкоста на пресудан. Ако службеникот не е на должност 
а нема возможност ло редовен нат да биде разрешен денот 
кога на неговиот непосреден старе шина му ппистигне оба-
вестени ето за престанокот на службата се зема како ден на 
разрешувањето. Во случаите иа нр лг гано« на службата по 
точка 1 од чл. 78 на овој закон как#ден на разрешување се 
смета денот на губнтокот на државјанството односно изби-
рачкото право. Ако во срокот што е означен оа став 1 од 
овој член не се донесе решение за престанок на службата 
како ден на разрешувањето се смета последниот ден оа тој 
срок. По оправдани причини особено «о!Ј службеници«« акм 
нло предаваат благајна м инвентар кан полагаат сметка, ста-
решината односно органот што го донел решението еа пре-
станок на службата може срокот за разрешување аа го про-
должи уште за еден месец*. 

истиот член став Н се изменува и гласи: 
-Право на нримадаежнветн неш службеникот, освен на 

случајот од став « на член 77 од овој закон, да »рајот ма 
месецот во кој што е разрешен нди во кеј што се смета ал 
е разрешен односно во ној шта умреа8. 

Чаен П 
Во член вг, ов ред 2 несто „друго 

дуните „друго соодветно звање*. 
се ставаат 

Член 71 
След член 83 се додава нов член ЅЗа ла нај глас«: 
»Додека да се донесат посебни пропиен ал дисдивлнн-

снага и материјална одговорност на работниците на работа 
во државните надлештва и установи ќе се прилагаат сходно 
прописите на овој закон за дисциплинската н материјална 
одговорност«. 

Член 12 — 
Се овластува Президиум^- на Народното собрание врз 

•снова на овој закон да издаде пречистен текст ма законот 
аа државните службеници на Народна Република Македо-
нија. 

Чаен 13 
Овој закон влегува во сила од денот па објавувањето 

во »Службен весник на Народна Република Македонија«, 
У. Бр. 30, Зв ноември 1948 галена, Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДИ* 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Прекопате*: 
Богоја Фотев с р . Крсте Црвенковски е. р. 

а т ѕ 

на членот 72 ед о и ш м т л изменување и 
на Законот за Државните службеник* ша Народ-

на Република Македонија од 24 ноември ИДО-година. Пре-
зидиумот на Наводното собрание на Наводна Република Ма-
кедонија издава пречистен текст на Законот за државните 

Народна Република Македонија ед 28 де-
1§47 година, мај пло 

3 А Н в Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА ЃШУБДВЅК* 

МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Прописите провеј закон Ле се прилагаат на сите државна 

службеници кои што се па работа па Народното собрание 
• неговиот Президиум, по Претседателството на Владата, во 
министерствата, во Планската комисија, по Контролната но-
мисија, по комитетите и комисиите на Владата и еа другите 
органи па Владата, по паро дните одбори н нивните органу 
ве народните судови, но државните установи од ред; 
снв н локална значење пако н по раководството и 
стративно-стручниот и д р и па 
прцјатцја од републиканското и 

Ч а . 2 
Начелните одредби и одредбите н . 

јузниот закон за државните службеници од 28 
како н изнененијата и дополненијата па 

Сл-
го-

оаоадба ов 
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Законот за изменување и дополнување на истиот закон од 
28 април 1948 година важат и за сите државни службекицци 
ма Народна Република Македонија. 

II. ОПИП И ОДРЕДБИ 

Член 3 
Според природата на службата и стручната спрема др-

жавните. службеници припаѓаат на разни струки. 
Во оквир на секоја струка постојат звања кои обележе-

ваат одреден круг работи. 
Струките, звањата во секоја струка и условите за стекну-

вање на звања ги одредува Владата со посебни прописи. Во 
тие прописи можат да се овластат надлежните членови на 
Владата да во согласност со Претседателот на Владата можат 
да установуваат нови или да укинуваат и менуваат веќе 
установени звања во поедини струки. 

Член 4 
Звањата на поедините струки се распоредуваат според 

природата, значението и важноста на работите во државната 
служба, како и според обимот на одговорноста во четири 
врсти : прва, втора, трета и четврта. 

Распоредот на звањата во врсти за секоја струка го вр-
ши Претседателот на Владата со посебни наредби Во тие 
наредби може да се предвиди возможност за установување 
на поинаков распоред на звањата на одредени струки за 
поедини организациони единици. 

Член 5 
На државните службеници им припаѓаат за времето до-

дека трае службеничкиот однос одредени принадлежности. 
Облиците на принадлежностите на државните службе-

ници се: 
ос- в: -.та плата; 
додаток по ефектот на работата; 
функционалниот ( п о л о ж а ј о т ) додаток; 
посебниот личен додаток; 
поемискиот додаток; 
извонредната награда; 
додатокот на деца. 

Член 5 
Основната плата се одредува по етру ките и звањата, а 

висината според природата, значењето и важноста на рабо-
тите на пооделни звања. 

основната плата може да се одредува во фиксен износ, 
во граници на на'мал и најголем износили со повишици по 
годините на служба. 

Во сите звања, каде е возможно ефектот на раоотата да 
се мери квантитативно, ќе се установи додаток по ефгктот на 
работата на основната плата. 

па служосниицте можат да се даваат и посеони лични 
додатоци, премиски додатоци и извонредни награди за на-
рочно залагање и успех во службата, за работа под нарочни 

условна, за постигнати заштеди во пари и материјали, за вон-
редни работи, за нарочен начин на работа и слично. 

поолиски одредон за принадлежностите пре ишува вла-
дата со посеона уредоа, со која —же да ги укинува и изме-
ну л облиците на принадлежностите кои што ПОСТОЈАТ како 
и да уведува нови облици на принадлежностите. 

Член 7 
Систематизацијата во смисол на одредбите на Сојузниот 

закон за државните службеници ја врши Владата преку свој 
нарочен орган за сг легализација по предлог од Секретари-
јатот за персонална служба на Влагата. Поблиски прописи за 
организацијата и работата на органот за система изација ќе 
доне-? Владата, 

Не можат да се вршат никакви назначувања на звања и 
места кои што не се предвидени во актот за систематизација 
на уредена изациока единица. 

Член 8 
Сите решенија за службеничките односи (за. заснивање, 

цвижение и престанок) за службените на Претседател-
ството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и 
гтуѓите органи и установи на ^ тадата, како и за. службени-
ците на др; авните стопански претпријатија од ~епубли-
I ~ко значение, доколку со посебни поописг не е инаку 
одоедено, ги донесува надлежниот член на Влагата, прет-
седателот на комитет односно комисија на Владата, Гене-
ралниот секрет«г на Владата, Секретарот за персонална слу-
жба на Владата, како и старешините на установите на Вла-
дата, а за службен и ле ч н што зз-њз сз распоредени во 
прза врста во согласност со Претседателот на Владата. 

Членовите иа Владата, претседателите на комите ите од-
носно комисиите на В адгтл и Ген.ралнибт секретар па Вла-
дата како и Секретарот за персонална служ« а на Рладата 

можат да ги овластат своите, помошници, потпре.седи 
секретарите, главите директори, директорите управниците 
како и другите старешини од подредените им организациони 
е„...ѕици да донесуваат решенија за службеничките опносн 

ва сите службеници, освен за службениците чии што се звања 
распоредени во прва врста" 

Решенија за службеничките односи на службениците 
кои што се на работа о органите на правосудне! о и <оп 
што не се избрани донесува Министерот : правосудне^. 

Претседателот на владата мож? државните служоеницм 
да ги преместува односно привремено да ги испра? • на ра-
бот.. од еден во друг ресор односно од една --» друг? ор-
гани ..цио^ч единица на дожавн!>та управа. Претседателот на 
Владата може да го овласти Секретарот за персонална 
служба на Владата да донесува решенијата за овоа освен 
за службениците од прва врста. 

Член 9 
Сите решенија за службеничките односи на служоени-

ците на работа во Народчото собрание ги донесу« прет« 
седателот на Собранието, а сите решенија за службеничките 
односи на службениците во Нрезидиумот ча Народното со-
брание ги донесува Секретарот а Президиумот. 

Член 16 
Сите решенија за службеничките односи на служби«* 

циле на работа во околиските и месните народни одбори м 
во нивните установи го донесува извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор а решенијата за службеничките од-
носи на службениците на работа во реонски народни од-
бори со степен на околиски народен одбор, во градските им 
родни одбори и во нивните установи ги донесува изврш-
ниот одбор на тој народен одбор доколку со посебни про-
писи не е инаку одредено. 

Решенијата за службеничките односи на службени-
ците од прва врста во околиските народни одбори, во град-
ските, во реонските народни одбор I во месните начо-кн 
одбори и во установите на тие одбори се донесув ат по 
предходна согласност на Претседателот на Владата: реше-
нијата за службеничките однос* на службениците оа вточа 
врста од административна струка на работа во истите очбонм 
односно нивните установи се донесуваат го предходна со-
гласност на Генералниот свкрета'> на Владата, а за службе-
ничките односи на другите службеници от втооа врста по 
предходна согласност на ресорниот член на Бла тата. 

Член 11 
Извршниот одбоо на околиските односно градските 

(реонските) народни одбори може да го овласти претседа-
телот, секретаоот или поверениците, а ИЗВРШНИОТ одбор на 
помалите околиски односно градските н-^опни олбопи сво-
јот претседател и секретар да донесуваат решенија са слу« 
б етичките односи на службениците од трета и четврта вр-
ста од член 4 на овој закон. 

Член 12 
Решенијата за службеничките односи на службе^ пи-

те од прва и втора врста на работа во претпријатијата на 
месни или на околиски народни одбори ги довеслува изчрш-
н:—т одбор ка околискиот народен одбор, а решената за 
службеничките односи за истите службеници на работа во 
претпријатијата на градските народни одбори и на троп-
ските народни одбори со степен на околиски наполни од-
бори ги донесува извошниот одбор на тие народни ОДБОРИ 
доколку со посебни прописи не е ИН"КУ ОДР-Д^НР. За доне-
сување на овие решенија е потп-бна сгг^гсност на соодвет-
ниот О^ГРН од став 2 на член 10 од овој закон. 

Решенијата ?а службеничките односи на службеници 
те од трета и четврта воста на работа во претпои?атиЈзта на 
наполните одбори ги донесува директорот на препријзтието 
за -ое овие се должни да го известат извршниот ОД^ОР на 
народног одбор. 

Извршниот одбор може да го овласти директорот на 
претпријатието да донесува решенија за службеничките од 
носи на ^'жбениците од втора врста кои што се на работа 
во претпријатието. 

Член 13 
Кталдтч може со посебна уредба да одреди поинаква 

надлежност за донесување решенијата за службеничките од-
носи на службениците на поедини звања. 

Член 14 
ПРОТИВ решенијата за службеничките односи, доколку 

со оне' з^кон не е инзку одредено службеникот има право 
на жалба и това на непосредно повисокиот орган односно 

старешина. Ако решението го донел член на Владата, прет« 
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седател на комитет односно комисија на Владата Генерални-
от секретар на Владата или Секретари! га персонална служ-
ба на Владата службеникот може да се жали на Владата. 
Жалбата се изјавува во срок оа 15 дена од денот на прима-
њето на решението и се предава на органот односно старе-
шината што го понел првостепеното решение. 

За решавање по жалба против решение за службенич-
ки односи донесено во согласност со надлежниот (ресорни-
от) член на Вазната или Претседателот на Владата надлежна 
е Владата. За решавање по жалба против р?шение што го 
донел старешина на подредена организациона единица по 
©владение оа повисок орган односно старешина надлежен 
е отамо* односно стапр'пчната ко! што го пал овластеното, 

а за решавање по жалба против решение донесено по 
овластени? од старешина во иста организациона единица над-
лежен е повисокиот орган односно старешина од оној што 
го дал овлчстението 

Ако со второстепеното решение е повредено некое не-
гово на закон основано право службеникот може против това 
решение да подигне тужба ПРИ надлежниот окружен суд ка-
ко трудов СУД во'срок од 30 цена од денот на приемот на 
решер"лто. Обуката на ово? е конечна. 

Тужбата во смисол на претходниот став не може да се 
поднесува против вотростепените решенија и пресуди во днс«' 
»Миланските предмети. 

Член 15 
Жалбата против решение за службеничките односи кое 

што го донел Претседателот на Народното собрание се изја-
вува на Административниот одбор на Народното собрание, 
а жалбата ПРОТИВ решение за службеничките односи кое што 
го донел Секретарот на Президиумот на Народното собрание 
се изјавува на Претседателството на Президиумот на Народ-
ното собрание. 

Член 16 
За сестрано запознавање со работите од својата стру-

ка и з* СТРУЧНО усовршување на службениците Претепан-
иот на Владата може во споразум со Претседателот на Влада-
та на ФНРЈ, службениците на органите на државната управа 
на Народна Република Македонија, нејзините установи и 
претпријатија, привремено да ги испраќа на работа при со-
јузните органи на државната управа, нејзините установи и 
претпријатија. 

Член 17 
Со цел правилно да се распоредат стручните кадри 

Претседателот на Владата може службениците на народните 
одбори, нивните установи и претпријатија да ги испраќа на 
работа при органите на државната управа, нејзините устано-
ви и п*ч»тпои!атЧа и обратно, како и да ги преместува ед 

јаден народен одбор, неговите установи и претпријатија во 
друг н°~оп»н одбор. негови устл«оцм ч п"~тппмтатија. 

(Ставот 2 избришат со членот 13 од Законот за изме-
нување и дополнување «а 3»ко"от за државните службеници 
на Народна Република Македонија. 

Член 17а 
Претседателот на Владата може да го овласти Секре-

тарот за персоналната служба на Владата да донесува реше-
нија за преместување односно за привремено испраќање а 
работа по чл. 16 и 17 од овој закон. 

Против решението за преместување односно за при-
времено испраќање на работа службеникот нема право на 
жалба. 

Член 18 
При сите старешини односно органи кои што се над-

лежни да донесуваат решенија за службеничките односи 
органот за персонална служба ги води сите персонали ра-
боти предвидени во овој закон. 

За ца би се водела правилна персонална политика н 
прегледна евиденција на службениците и овозможила нивна-
та правилна расподелба Секретаријатот за персонална служ-
ба на Владата води општа картотека за сите службеници од 
врва и втора врста, а поедините министерства, комитети, ко-
мисии и други органи на Владата водат посебна картотека за 
службениците од прва и втора врста на соодветната гранка 
на државната управа. 

Извршните одбори на градските народни одбори во-
дат картотека за своите службеници како и за службениците 
на реонските народни одбори. Извршните одбори на околи-

ските народни одбори водат картотека за своите службеници 
како и за службениците на меснате народни одбори. 

Министерството на правосудне™ ги води персоналните 
работи и картотека на судиите, секретарите и административ-
ните службеници во народните судови. 

Евиденцијата на службениците во народните одбори и 
нивните установи и претпријатија ја води органот за персо-
нална служба на народниот одбор. 

Претседателот на Владата ќе пропише поблиски на-
редби за водење на каототеките. 

Секретаријатот за персонална служба на Владата \л 
ускладува работата на сите органи за персонална служба и 
во таја цел издава потребни напатствија. 

Член 19 
Службениците вршат по правило работи од звањето 

што го имаат. Изузетно тие можат да бидат употребени при-
времено и за други работи цо 15 цена. Нацлежниот повисок 
старешина може овој срок ца го процолжи до три месеци« 
а ВР изузетни случаи по нарочна потреба на службата и пре-
ку овој срок но најмногу до 6 месеци. 

III ЗАСНИВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЧКИОТ ОДНОС 

Член 20 
За службеник може да биде поставено само оноа 

лице кое што ги исполнува слецните услови: 
1) ца е цржавјанин на ФНРЈ; 
2) ца навршило 18 гоцишна возраст; 
3) ца не е постаро оц 50 гоцини, а физички способните 

лица со изузетна стручна спрема ца не се постари оц 60 го-
дини; " 

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

5) ца има избирачко право; 
6) ца не му е со суцска пресуда одземено правото на 

државна или макар каква јавна служба додека трае оваа преч-
ка според пресудата; 

7) поранешната служба да не му е престаната со дис-
циплинско отпуштање оц служба за секогаш (чл. 42 точ. 5) 
или додека трае пречката од чл. 42 точ. 4 од овој закон; и 
-ѕк 8) да ги исполнува сите други услови пропишани 
струката во која влегува. 

Службеникот на кого службата му престанала по чл, 
78 точка 3 од овој закон може поново да биде примен во 
служба најрано една година по престанокот на поранешната 
служба. 

Изузетно по важни причини и во случај на особена 
потреба на службата може да се прими во државна служба" 
и лице под 18 години старо но не помладо од 16 години, 
како постаро од 50 односно 60 години. За ова примање 
е потребна согласност-од членот на Владата, претседателот 
на комитет односно комисија на Владата, Генералниот секре 
тар на Владата и Секретарот ЕТ. персонална служба на Зла 
дата, а во народните одбори согласност од извршниот ор-
бор, доколку решение за прием донесуваат подредените ор-
гани односно старешини. 

Во случај на нарочна потреба можат да бидат при-
мени во државна служба за службеници и липа кои што 
не се државјани на ФНРЈ по предходно одобреоие од Прет-
седателот на Владата. 

Персоналниот орган односно службеникот кој што 
го подготвува решението за "»нем во служба должен е 
предходно да ги испита причините за престанокот на поран 
шната служба на лице кое што се прима доколку истото 
порано било во државна служба. За повреда на оваа дол-
жност персоналниот орган односно службеникот одговара« 
дисциплински и материјално. 

Член 21 
Лицето кое што е назначено за државен службеник 

повторно примање во државна служба мооа да ги испол-
нува сите услови од член 20 на овој закон освен оние за 
староста. 

Член 22 
Лицето кое што е .»значено за државен службеник 

е должно да се јави на должност во срок оп 10 денч од де-
нот во кој што ќе му биде ссопштено решението за назна-
чение доколку непосредниот старешина по оправдани раз-
лози не го продолжи овој . лок. Во противен случај се сме-
та како да не било ни назначено. 

> 

Член 23 
Примањето во служба се врши по конкурс или бде 

конкурс според прописите што важаг: за секоја струка. 
Со конкурсот може да се пропише и полагање на 

испит. 
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I V Д О Л Ж Н О С Т И И П Р А В А Н А С Л У Ж Ш Ш И Ц И Ш 

Член А 
След стапувањето на должност службеникот е дол«, 

сен да положи и потпише пред својот старешина заклетва 
оја гласи: 

"Ја (семејно и родено име) се колнам со честа на сво 
ЈТ народ и со својата чест дека верно ќе служам на наро-
дот, дека ќе се придржавам по Уставот и законите, дека ќе 
0 чувам и бранам уставното демократско устројство на 
/едеративна Народна Република Југославија и Народна Ре-
п л и к а Македонија и дека својата должност ќе ја вршам 
свесно*. 

Член 25 
Работното време на службениците по правило е осум 

аса на Ден. 
Службеникот е должен да биде на должност през сето 

реме што е одредено за работа. 
Кога интересите на службата бараат непосредниот 

тарешина односно надлежниот орган може да нареди служ 
1гмините да работат и вон редовното работно време, како 
1 да им даде и други службени работи кои не спаѓаат во 
»осет на нивната редовна работа. 

Член 26 
Редовните принадлежности им се исплаќаат на служ 

Јен идите во месечни износи во почетокот на месецот. Изу-
зетно од това за поедини звања можат платата и додато-
(ите да се одредуваат во дневни изнеси и исплаќаат неделно. 

Со прописи за работни норми се одредува начинот на 
уплатата на принадлежаостите за службениците кон што 
работат по овие норми. 

Член 27 
платата тече од денот на станувањето на ДЕЛИВОСТ, 

. зголемувањето на плата од првиот ден на идниот МЕСЕА 
:лед донесувањето на решението ЕА унапредување. , 

Член 29 — — 
за службени патувања НАДВОР од местото на СЛУЖЕ-

ЊЕТО припаѓа на службениците НАКНАДА на патните ТРОШНО-
ЛИ, а за премештај во пруго место минам на сеишЕеиите 
грешкиве. 

НЕОЖЕНЕТ ПРВИНИ* ВА патните в Е М И Т Е Н Т А ТРОШ-
КОВИ донесува Владата со уредба по предлог на Минавте« 
рот ма финансиите а НЕКОЛКУ тие ве се одредени ев СОЈУЗ-
НИ прописи. 

Чаен 29 
Ка службеникот кг арив«?* неделно еден платев 

хем. за одмор и това в« вребао во неделен дев. 
На елузибевикот му вриваѓа платен годишен одмор 

НО* не *еоже »А БИДЕ »ВПЕЧАТОК ед 1 5 дена ни подолг од 3 9 
ДЕРЕ. Демаинвта ва годишниот одмор во предните грани-
ЦИ го одрежува Владата се по Е« СНА крепиев, а времето нога 
гдкооот има да се волвупа го О Б Е Д У В А непосредниот СТА-
РЕШИНА во де јен Е « ЕТНА правилниот и нормален тек на служ-
с ата да ПЕ ПИКЕ ДОВЕДЕВ ве права«.« перади отсаста&еге на 
С Д " - , " ' -»»"КЕТ. 

Чаен 80 
ГО сгревдеви случаи непосредниот старешина може на 

ГДУ,ХГ?ДОНЕТ да му одобри ЗЛАТЕВА отпусна ко приватна рл-
(•ота до седум дена ику вио во едва календарска година. От-
| ота до седум дена неа« да одобри СТАРЕШИНАТА односно 
• ргачет надлежен за НАЗНАЧЕНИ« на службеникот доколку 
това сво« краво не го пренел на старешините на подрачните 
тгадлен тие, установи ила претпријатија. 

0 1 .чуена од вкупно седум дена во една К А Л Е Н С К А го 
дина К,- «е пресметнува во годишниот одмор. 

1 (латева отпусна по приватна работа над седум дена 
МОЖЕ да се ОДОБРИ« само ако отсаствието е во интерес на 
СЛУЖБАТА ш т о КОРА ИГРАШЕ д а с е у с т а н о в и . 

Член 31 
^дужбеѕ&жет кој што е поради болест спречен да дој 

ле на долност ва това ќе го обавести својот непосреден 
суретина ђ?ј доцна во срок од 24 часа. Ако недеваѓањето 

га должност тане до три дена надлежниот орган на пер-
сопадната служба ќе врши конгреса за оправданата на от 
»уствузањете* Нвдевжѓгњете на должнест поради болест 
подолго ед три дева мера да биде оправда*?© е« лекарско 
уверење ед леи«* ка Н А Д Д А В А Т Е установа ва веЈвфз-ното 
осигура?- Ј»е. 

е? »тете.« за гануаење и еѕе^з&ек I« служе-и анет 
де седум дена непосредниот старечки*. а кад «е-

дум дена старешината односно органот надлежен за назна 
чување а на основаше писмено мнение од лекар нд НАДЕНУ 
ната установа за социјално осигурање. 

V ДВИЖИМЕ ВО СЛУЖБАТА 
Член ЗА 

Липата кои што прв пат стапуваат во државна служ-
ба а немаат стручна пракса се примаат во служба како при 
правници. 

Приправничката служба се одредува по звањата и трае 
од една до три години според прописите за секоја струка. 

Приправничка служба не постои за звањата распоре-
дени во четврта врста. 

Поблиски одредби за приправничка служба ќе се ДО-
НЕСАТ со прописи за секоја струка. Во тие прописи може да 
се предвиди овластете за надлежниот член на Владата да 
во согласност со Претседателот на Владата установува при-
правничка служба и за звања за кои што не е предвидена 
со уредбата АТ струката или да укинува веќе установена 
приправничка служба. 

Член ДО — — 
Додека трае приправничката служба приправникот 

прима приправничка плата. За това време отказ се врши од 
обете страни садо на првиот ден на месецот, а ако отказот 
биде соопштен во текот на месецот отказниот срок почну-
ва да тече од првиот ден на наредниот месец след соопштеа 
нието. Отказниот срок трае еден месец. Приправникот на 
кого му биде откажана службата нема право на отпремнина. 

За се друго важат м приправниците одредбите од 
ОВОЈ закон. 

Член 34 
Во текот М приправничката служба приправникот е 

должен да положи стручен испит по преписите за свотата 
струка. За полагање на испит органот односно старешината 
надлежен за назначување може на приправникот да му ЈА 
продолжи приправничката служба НАЈПОВЕЌЕ за В Е Л О В « * 
година. По положениот испит приправникот се распореду** 
во струка според негомта стручна спрема и способност 

Ако приправникот не го положи испитот службата 
му се откажува или може да биде распореден во ДОГА 
служба според неговата стручна екрема и способност. 

Поблиски одредби за стручниот испит, како и за ©РП* 
низацијата, планот и траењето на курсевите потребни ВА 
стекнување на стручна спрема провишува надлежниот член 
на Владата во додевност со Претседателот на Владата. 

Член 96 
Ири ПРЕМИН од една струка во друга потребно е 

службеникот во новата струка предходно да проведе НАЈ-
МАЛКУ трн месеца на работи од звањето на новата струка и 
на крајот на овој срок да положи пропишан стручен испи* 
доколку е предвиден таков испит. След положениот стру-
чен испит службеникот се назначува на одредено звање, 
До назначувањето на неве апење службеникот ја задржува 
поранешната плата. 

Одредбата од предниот став не важи ва службени* 
ноте од прва врста, како ни за службениците кои што по-
ради особена способност и потреба НА службата премину-
ваат во друга струна. 

Поблиски одредби ва премин во Д Р У ! « струга ве се 
донесат во преписите еа поедините струки. 

Член 3§ — 
Службеникот може да биде преместен односно вазна 

чен на друга должност по службена потреба или по молба. 
Во случаи иа премештај односно назначување по пред-

ходност став службеникот мора да биде разрешен од долж-
ност најдоцна во срок од 15 дена од денот кога решението 
за премештај односно назначение биде примено во органи-
зационата единица во која што службеникот работи. Па но-
вата должност службеникот мора да се јави во срок од 24 
часа по разрешувањето ако п р е м е ш т а ј односно назначу-
вањето е во исто место, а најдоцна во срок од три дена по 
разрешувањето ако премештајот односно назначувањето е 
во некое друго место, не сметајќи го во овој срок времето 
потребно за патување. 

во оправдани случаи, особено кај службеници кои 
што предаваат благајна и инвентар или полагаат сметки 
старешината односно органот што го донел решението за 
преместување односно за назначување на друга должност 
може да си продолжи сроковите од предходниот став до 30 
дена. 

против Р Е Ш Е Н И Т Е ЗА ПРЕМЕСТУВАЊЕ односно за НАР 
ЗМ&ЧУОАЊЕ ва друга ДЕЛИШЕС? службеникот нема право на 
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Илев 41 
Изузетно службеникот : сжс ка биде вратен на непо-

средно пониско звање односно не непосредно пониска пла-
та ако во п о в и с о к - з в г - , « односно во повисоката плата 
ве покажал потребна стручност н способност. 

Службеникот има право на жалба ирот«« решението 
ва враќање на пониско звање односно на пониска плата ве 
смисол на чл. 14 од овој закон. 

VI ОДГОвОРНОСТ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
а) Дисциплинска одговорност 

Член ве • — 
_ кон ало при вршењето на 

пла вон не ја ја повредат својата службена или ра-
в и л а должност (диасивжиа) или го уриваат угледот на 
службата н на службеник*™ одговараат дисциплински за 
дент акаши меуреднестн ини днаишлинскн престапленија. 

член * 
д неди« лин ските неуреавостн се нолесннте повреди 

ма службената и работна должност ман на угледот ма служ-
бата м ма 

дисциплините нрестннаениЈа се потешките повреди 
ма службената и работната аолкност ида на угледот на 
службата и на службениците п р о т и в а т со закон или со 
«ек )ј друг правен пропис. 

Службеникот одговара ва дисциплинско "нреетанаение 
без обзир дали престаплението е сторено свесно или од нехат. 

Како дисциплински престап лени ја се сметаат особено: 
1) злоупотреба на службениот положа* или пречеко-

рување на службено овластени«; 
2) немарно или неуредно вршење на службената и 

работната должност кое што причинува одолговлечување 
или запир во работата, како и секое друго пропуштале во 

^ЈЛЛЈЛЛАТА* 
3) превземање и вршењето на работи кои што очи-

гледно го подриваат во очите на граѓаните авторитетот и да 
единството на народната власт; 

4) причинување имотна штета на државата со немар-
но или несовсно вршење на службената должност; 

5) секоја работа односно пропуштање на работа со 
намере ние да се спречава или оневозможува правилното и 
брзо Функционирање на државната служба; 

6) повреда на службената тајна; лекомисленост ве 
чувањето на поверливи списи и податоци; 

7) потешки повреди на службената дисциплина во од-
носите на службеникот спрема старешината и обратно; 

8) потешки повреди на прописите од чл. 8 на сојуз-
ниот Закон за државните службеници; 

9) непревземање ш и недостаточното превземање на 
мерки за осигурување безбедноста на поверените ствари н 
лица; V 

10) примање подароци или други погодности во вр-
ска со службата; 

ПЈ присвојување на државен или поверен имот при 
вршење на службената должност; 

12 Ј послужување со пари. хартии од вредност или со 
ствари ито му се на службеникот поверени по службена 
должност или давање на истите на друго лице за да се по-
служи <•<> нив; 

13Ј оштетување на државната имовина со склучува-
ње на неповолни договори или работи; 

14) повреда на законите при вршењето на службена-
та должност со намерение на извесно лице да му се биде од 
полза или истото да се оштети; 

15) неморално поведение во службата или во« од неЈа 
16) неподчинување па наредбите на старешините осо 

бено откажување на послушност; 
17) злонамерно критикување на наредбите и постап-

ките на власта и на старешините со цел да се урива редот 
н дисциплината; 

18) тајанство воопште, а особено во време на служ-
бата или непосредно пред почетокот на вриењето на истата; 

19) чести неоправдани изостаноци или недоваѓања на 
време ма служба; 

20) насилничко трошење на службениот материјал; 
21) продолжите^ повторување на дисциплински иеу 

ревности; 
22) примање положам или оддавање на работи кон 

што би биле противни со достоинството на службеничка-

ва ред или би го спречавале службеникот во вршењето н& 
неговите постојани службени должности; 

23) кога службеникот самовласно ја напушти долж-
носта (работата) или кога по истекот на одмор, болување* 
отсуство или но истекот на срок за јавување на должност 
нан испраќање на работа не се јави на должност во срок од 
или испраќање в робота не се јави на должност но срок од 
10 дена. 

За делата од предходннот став доколку истовремено 
претставуваат н кривично дело дисциплинскиот суд ќе доста-
ви кривична пријава до надлежниот Јавен обвинител за за-
почнување на кривична постапка. 

Член 41 
Кажите за дисциплински неуредност до 
1) писмена опомена; 
в ) писмен укор; 
Ѕ) писмен строг Ј а в а укор; 
4) парична казна ал секој одредам случај во износ нај-

веќе до 19% од чистите едномесечни нринадлежности на 
службеникот но така да вкупниот збир на овие казни во еден 
месен не може да изнесе повеќе од 20% од тие ^ н а д л е ж -
ности на сфмФеникос. 

Кога се нанесува камата од тоша 4 на овој член до да-
нокот на дена ме подлежи за никаква обустава. 

Казните од тоша 3 н 4 на овој наш се бележат во служ-
бенички^ лист. 

Член 42 
Казните за дисциплинско престанавте се: 
1) забрана да се даде поголема плата односно поголемо 

м а њ е за време од шест месени до една година; ) 
2) намалеше на нринпдлежностите да време од три месе-

на до една година но гал за да секој поедин месец нама-
лениве не може да биде поголемо од 29% од чистите едно 
месечни принадлежности; 

3) враќање на непосредне пониска шета односно на 
непосредно пониско звање за време од шест месеци до три 
години; __ 

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

5) отпуштање од служба за секогаш. 
Кога се изречува казната од точка 2 додатокот на деца-

та не подлежи на никаква обустава. 
Ставот 3 избришан со член 27 од Законот за »менува-

ње и дополнување на Законот за државните службеници на 
Народна Република Македонија.) 

Член 42а 
При одмерувањето на диснодлпкска нам« бе се земе во 

обзир тежината на повредата и нејзините последици, големи 
ната на штетата, олеснителни*« м отежнитсдните околности 
к и о и поведението на учинителот. 

Олеснителннте и отежителните околности ве се земаат 
во обзир сходно со прописите на Основниот након ва пре-
кршоците. 

Член 43 
Гонењето на дисциплинските неуредност застарува за 

шест месени од извршувањето. 
Гонењето на дисциплинските престапленија застарува 

за две години од денот на извршеното дело, доколку делото 
не повлекува кривична одговорност, во кој случај дисцип-
линското престапление застарува за истото време за кое што 
застарува и кривичното дело. 

Во поглед на прекинувањето на застаре лоста од став 2 
важат сходно начелата на кривичниот законик (Општ дел). 

Член «5а 
Правносилно изречените дисциплински казни против по-

едини службеници можат да се ублажаг или поедини служ-
беници можат делимично односно потполно да бидат осло-
бодени од извршувањето на изречена дисциплинска казна. 
Во случај на полно ослободување од дисциплинска казна 
се смета како да службеникот и не бил осудуван-

> Слажувањето односно ослооодување»о но предходног 
став го врши Претседателот на Владата по своја иницијатива 

ш и по согласен предлог од Секрстарзт за персонална слу-
жба на Владата и од надлежниот член ка Владата односно од 
претседателот на комитет или комисија на Владата, од Гене-
ралниот секретар на Владата, од старешината на установа на 
Владата или од извршниот одбор на околискиот односно 
Градскиот (реонскиот) народен одбор. 

Член 436 
Владата може со уредба да противе 

ке за одредени врсти чие нип линг«« 
ослободе-

но?-
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полно ослободување од извршување на правносилно изре-
чени дисциплински казни. 

Член 44 
Казните за дисциплински неуредност« ги изрежува ста-

решината о д н о с и о . и « " п * » > " " ч -»а н^чничуЕ^м-е ити ста-
решината односно органот кого тој го овласти, доколку не е 
и н а ^ одредено. 

Казните за дисциплински неуредности на службениците 
на органите на правосудието ги изречува претседателвт на 
судот. 

Казните за дисциплински неуредности на службениците 
на месните народни одбори ги изречуваат претседателот и 
секретарот на тие одбори. 

Казните за дисциплински неуредности на службениците 
на околиските, градските и реонските народни одбори ги из-
речуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и пове-
рениците, и това за службениците кои што им се непосредно 
подредени како и за службениците на подредените им уста-
нови. 

По овластение од надлежниот повереник на извршен од-
бор на околиските односно градските (реонските) народни 
одбори односно по овластение од претседателот и секоета-
рот на месните народни одбопи казните за дисциплински не-
уредности на службениците на установи на наводните одбо-
ри ги изречуваат раководителите на тие установи. 

Член 45 
Против решението за казна за дисциплинска неуредност 

може да се жали службеникот и синдикалната организација: 
1) до Владата — ако решението за казна го донел член 

на Владата, претседател на комитет или комисија на Влада-
та, Генералниот секретар на Владата или Секретарот за пер-
сонална служба на Владата; 

2) до Генералниот секретар на Владата — ако решение-
то за казна го донел старешина на установа на Владата; 

3) до непосредно повисокиот старешина односно орган 
— ако решението за казна го донел понизок старешина од-
носно орган; 

4) до Министерот на правосудне™ — ако решението за 
казна го донел претседателот на Врховниот суд; 

5) до претседателот на непосредно повисокиот суд — 
ако решението за казна го донел претседател на понизок 
суд; 

6) до извршниот одбор на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор — ако Решението за казна го до-
нел претседателот, потпретседателот, секретарот или повере-
ник на тие народни одбори; 

7) до надлежниот повереник на извршниот одбор на око-
лискиот односно градски (реонски) народен одбор, како и 
до непосредно повисокиот старешина ако решението за ка-
зна го донел старешина на установа или директор на држав-
но претпријатие од локално значение; 

8) до извршниот одбор на местен народен одбор однос-
но до народниот одбор во оние народни одбори кои немаат 
извршен одбор — ако решението за казна го донеле претсе-
дателот и сѕкретарот на месниот народен одбор, к.ко и во 
случај кога истото е донесено по нивно овластение. 

Член 46 
Казните за дисциплински неуредности на службениците 

на Народното собрание ги кзречува Претседателот или Се-
кретарот на Народното собрание, а казните за дисциплински-
те неуредности на службениците на Президиукот на Народ-
ното собрание — Секретарот на Президиумот на Народното 
собрание односно старешината кого тој секретар го овласти. 

Против решението за казна за дисциплинска неуредност 
по предходниот став може да се жали службеникот и синди-
калната организација: 

1) до Административниот одбор на Народното собрание 
— ако решението за казна го донеле Претседателот или Се-
кретарот на Народното собрание; 

2) до Претседателството на Президиумот на Народното 
собрание — ако решението за казна го донел Секретарот на 
<1резидиумот на Народното собрание односно до Секрета-
рот на Президиумот на Народното собрание — ако решение-
то за казна го донел старешина по негово овластение. 

Член 47 
Службеникот не може да биде казнен пред да биде со-

слушан. 
Извршувањето на казната за дисциплинска неуредност 

застанува за тон месеца од правног-чшоста на решението за 
казна. 

Член 48 
Жалбата против решението за казна за дисциплинска не-

уредност се поднесува во срок од 8 дена од денот на пре-
давањето на решението, а му се предава на старешината од-
носно органот што го донел решението. 

Член 49 
Казните за дисциплински престапленија ги изрежуваат по 

себн<ч дисциплински СУДОВИ по предходно спроведена постап-
ка. Дисциплинските судови се образуваат како судови од прв 
и втор степен. 

Член 50 •ѓ 
При Претседателството на Владата, при министерствата 

и при другите органи и установи на Владата, како и при 
главните дирекции и дирекциите (управите) се образуваат 
за нивните службеници дисциплински судови од прв степен. 

За сродните министерства и другите сродни органи и 
установи на Владата, како и за нивните подрачни организа-
циони единици може да се образува еден заеднички дисци-
плински суд при еден од овие органи односно при една од 
овие организациони единици. 

Министерствата и другите органи и установи на Владата 
можат да образуваат посебни или заеднички судови од прв 
степен при своите подрачни организациони единици. 

За секретарите и административните службеници на око-
лиските и окружните судови првостепен дисциплински суд 
се образува при надлежниот окружен суд, а пп^остечениот 
дисциплински суд при Министерството на правосудието е 
дисциплински суд од исти степен и за секретарите и адми-
нистративните службеници на Врховниот суд. 

Член 51 
Дисциплинските судови при министерствата и другите 

органи и установи на Владата истовремено се дисциплински 
судови од втор степен по жалбите против пресудите и реше-
нијата од дисциплинските судови при главните дирекции и 
дирекциите (управите). Исто така тие се второстепени дис-
циплински судови и по жалбите ПРОТИВ пресудите и решени-
јата на дисциплинските судови образувани по став 3 на чл. 
50 од овој закон. 

Дисциплинскиот суд при Министерството на правосудив-
то истовремено е и второстепен дисциплински суд по жал-
бите против пресудите и решенијата на дисциплинските су* 
дови при окружните судови. 

Член 52 
Дисциплинските судови за службениците во околиските* 

градските и реонските народни одбори, како и за службени« 
ките во установите и претпријатијата на тие н-родни одбо-
ри се образуваат при истите одбори. 

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

За службениците во поголемите установи и претприја-
тија на народните одбори од став 1 на овој член може да 
се образува засебен дисциплински суд. 

Член 53 
При Владата се образува Виши дисциплински суд ко} 

што е надлежен да одлучува по жалби против пресуди и ре-
шенија на дисциплинските судови од прв степен при Претсе-
дателството на Владата, при министерствата, комитетите од-
носно комисиите и другите органи и установи на Владата, ка-
ко и при околиските односно градските (реонските) народни 
одбори. 

Второстепениот дисциплински суд по жалбите против 
пресудите и решенијата на заеднички дисциплински судови 
образуван по став 2 од член 50 на овој закон се одредува по 
чл. 50 и 51 од овој закон. 

За решавање по жалба против пресудите и решенијата 
на првостепените дисциплински судови при установите и 
претпријатијата на народните одбори каде тие судови посто-
јат, надлежен е дисциплинскиот суд при соодветниот народен 
одбор. 

Дисциплинскиот суд при градскиот народен одбор е 
надлежен и за решавање во втор степен по жалба против 
пресудите и решенијата на дисциплинските судови при реон-
ските народни одбори. 

Член 54 
Секој дисциплински суд се состои од претседател и два 

члена и исти број заменици. Претседателот и едниот член ка-
ко и нивните заменици ги именува надлежниот член на Вла-
дата, претседателот на комитет односно комисија на В-адага, 
Г":;" Р ѕ' - е - > г м Секретарот за пе"сонча-
на служба на Владата, старешината на установа на В«а-
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дата, како и главниот директор и директорот ( у ч е н и к о т ) 
за судовите што се образувани по став 1 од чл. 50 на овој 
закон. 

Претседателот и едниот член на Вишиот дисциплински 
суд "ти Вратата ги именVва претседателот на Вратата. 

Именувањето на претселателот и рлммот член, како и 
нивните замен"»и за вазничките дисциплински судови од 
став 2 на чл. 50 од о^ој закон се врши споразумно меѓу за-
инт^-^сипаните органи. 

Претседателот и едниот ЧЈ»°Ч П " ?»»"*Ч"ТЕ заменици за 
заедничките дисциплински СУДОВИ ОД ЧЛ. 5 6 ол о*»п« Г Е О " ги 
именуваат споразумно Претселателот "а Народното собра-
ние ч Секретарот на Президиу|"от на Народното собрание. 

Во дисциплинските СУДОВИ ПРЧ наводните опрови нч~пд-
Н"от О " 6 О Р ги претселателот и едниот чп«ч н д 
дот и нивните заменици. Едниот од нив и неговиот заменик 
с° именува од редот на народните одборници »ш то« опбор, а 

М од ПРРОТ ка службеч"»«чте. 
ВТОРИОТ ЧЛРЧ и нпггп.-лт ?а С Т Е д и с ц и р ^ н ^ И 

садови ги депеги^а синдик*""зтл р-г^«"^.?«.^, гтп/жбе-
Р ХОЦ ЈПХО РОЧПЧЃЧЗТ ПРИ РП-Ч Ц»/-||МПЈ1>;АЛ1ЃМ Е Д СР ОР-

Г"и"зчоанч во две или повеќе синдикални организации т"е 
ор^ачизж1ии споразумно ќе делегираат за "лен на дисцчпдин 
СУ"ОТ суп и за Н°ГОР " " е н ч к по еден од членовите на било 
која од тие организации. 

Чѕен 55 
(Избришан со член 44 од Законот ѕа изменување и до-

полнување на Законот на државните службеници на Народна 
Република Македонија). 

Член 56 
За службениците на Народното собрание и на Поезилиу-

Јиот на Народното собрание се обозз"Еа заеднички првосте-
пен дисциплински суд при Псезидиумот на Народното собра-
ние. 

По жалбите ПРОТИВ пресудите и Решенијата на дисци-
плинскиот е и о* гтг>«гтт,ипт о" и''«"«"* ОЈ.-.ЧВНМ второ-
степен ДИСЦИПЛИНСКИ суд при Презндиумот на Народното со-
брание. 

Член 56а 
Казните за дисциплинските неуредност« и поестапле-

нија на претседателите и членовите на дисциплинските су-
дови ги изпечува Вишиот дисципилнски СУД ПРИ Владата, а 
за рчсциплинскчте неуредност и ппестаплени-а на прет-
седателот и членовите на Вишиот дисциплински суд при 
Владата — Претседателот на Владата. 

Пресудата на Вишиот дисциплински СУД односно ре-
шението на Претседателот на Владата се конечни. 

Член 57 
Вишиот дисциплински суд при Владата односно вто-

ростепените дисциплински СУДОВИ можат ИЗУЗЕТНО да по-
бараат од секој подреден им првостепен дисциплински СУД 
днсмчпдиневи предмети и са^и ла ги пасп^л^чт. з т 
по важни причини пооделни дисциплински предмети да оста-
нат во надлежност на било кој дисциплински суд за кој што 
тие се второстепен дисциплински суд. 

Кога Вишиот дисциплински суд пои Владата односно 
второстепениот 1мсциплчнски СУД превземе надлежност за 
решавање на дисциплински предмети тогај во тој случај 
тие решаваат во прв и последен степен. 

Член 58 
Дисциплинските судови имаат секретар, кој по возможност 

треба да биде правник или искусен службеник. Него го одре-
дува старешината на организационата единица при која 
што постои дисциплинскиот суд. Секретарот води записник 
на претресите при судот. 

Член 59 
Функцијата на претседателот и на членовите на ди-

сциплински суд како и на нивните заменици^грае една го-
дина. 

Претседателот и членовите на дисциплински суд како 
и нивните заменици во вршењето на својата должност се 
независни а судат по законот. 

Претседателот и членовите на дисциплински судо и 
нивните заменици при стапувањето на должност полагаат 
заклетва по прописите што важат за судиите од редовните 
судови. 

Заклетвата се полага пред старешината односно орга-
нот надлежен за нивното именување, но овој може да од-
реди заклетвата да се положи пред старешината на орга-
низационата единица при која што е дисциплинскиот суд. 

Член 60 
Старешината односно органот кој што именува чле-

нови на дисциплински суд одредува при секој првостепен 
дисциплински суд еден или повеќе дисциплински обвчните-
лли измеѓу државните службеници и това по правило од ре-
дот на оние кои што сложат во организационата единица 
при која што е СУДОТ. ВО случај да се при дисциплински 
СУД одредени повеќе дисциплински обвинители, старешина-
та на организационата единица односно ИЗВРШНИОТ одбор 
на народните одбори ПРИ КОИ ШТО ПОСТОИ ДИСЦИПЛИНСКИОТ 
с д однегова за секој поелин случај кој од дисциплински-
от СУД одредува за секој поепин Е тучај кој од дисциплински 
те обвинители ќе го застапува обвинителниот а»/т. Наведе-
ниот старешина може о**а ов пастелне да го пренеле на свои-
те помошници, на потпретседателите, на секретаров иди 
на др"гч непосредно потрвени му старешини, а извршни-
от ОЛЃЈОР мож« уп-, г о пренесе на ПР0Т"Рла« 

роттт-^тгорзт" чот, С^КР^Т^^ој и поверениот К""0 и 
на старешините на поправите установи и претпријатија 
за он*"' Е " " Ж И Ч Н И М КОН ЈПТ О ИМ се подред ечи. 

Ј1 ЧС,"»!,г ДАНСКИОТ 0^ВЧИ"ТРЛ прч заеднички дисѕѕиплчн«-
с к и е д г о г т ^ п р н а ц д . 5 0 и п о ч л , 5 Ѕ Фл ОРОЈ 
ЗаКОЧ го ОРГа*'И. 

Функцијата на дисциплинскиот обвинител траг една 
година. 

Член 61 
Секој обвинен службеник може да земе бранител. 

Члео 61а 
Во случај на преместување или назначување на дру-

га должност за елужбеникот кој што СТОРИ некакво дисци-
плинско рр°стапллч"е останува надлежен дисциплинскиот 
СУД на ОРГ.ач«?»ч«о"Ј'ата еличина во ко'а ?что службени-
кот "р односио назначувањето. 

Кога извршителите на дисииплчнско поестзпление се 
службени?^ гз^цм организатори единиии ва сите об. 
Р МИЛИЧ С-Ч*'ЖБ-И«ЧЧ Ќ° БИЛЕ НАЛЛОЖ*Ч ОНОЈ ДИСЦИПЛИНСКИ 
е д што Р по г»ч-»г н";*"*сок. а ако се во п о ж а њ е СУДОВИ 
ол исти ранг тога! о'"«1 дисциплински СУД ко? »"то прв ја 
З А П О Ч Е Т ПОСТАВАТА ИЛИ Р»ТО ќе биде делегиран. ' 

Ако сл"жб°ч!ч< од е ^ а организациона е»"чи»ч СТОРИ 
некакво Ј|"снчп«»чи/.нп престапленче во друга организацио-
на рт?»«и"ич тот-«« »'е бнпо НАДД»ЖЕЧ ВИСНИ" приемот /""I При 
онаа ЕДИНИЦА чии 'ЧТО службеник е те!. 

Д«/о оч в"-« рп«и,»в«ч»пи'? г•»*•••"-". * по-
делен на работата во друга отанизациона единица пак с е р и 
никакво дисциплинско поестапление во таа друга еч^н^ца 
ќе бчле налчр>р»ч днсцкплинскиот суд при та :г др^га орга-

Р о <'1ЃЧЧ\гр)1«.(» ЛЕ!!!ТВО, УСТИНОИ« ' " Р ! 
поиј^тне за службеник кој што СТОРИЛ некакво д"сципли-*ско 
ПРвгтап ленне во "кичата^а оргаинз^ц^она едг4нипа ке биде 

р г н м т ч - ^ - ^ т с п организациона еди-
ница која што го поевзела тој службеник. 

Против службениот ќе се води дисциплинска иостапка к 
после престанокот на службата за престапление ВЈТО ГО 
сторил полека б-'Л во служба, со това да правосилната пре-
сула ќе се запише во службеничкчот лист на осудениот 
службеник. 

Член 616 
Вишиот дисциплински суд ПРИ Владата ОИНРСНО второ 

степените дисциплински судови ги решаваат сукобите иа на 
длежност м«ѓу по^родеччте првостепени дисциплинстЈ су-
дови, а во е т е доуги случаи сукобите на надлежност меѓу 
дисциплинските судози ги решава Вишиот дисциплинска 
суд при Владата. 

Член 61в 
ПРОТИВ сите правосилни одлуки на дисциплинските 

судови е допуштено барање за заштита на законитоста. 
Покрај јавниот обвинител барање за заштита на за-

конитоста има право да подигне и Секретарот за персонал-
на служба на Владата. 

По барање за заштита на законитоста решава: 
1) второстепениот дисциплински суд — ако барањето 

за заштита на законитоста Р Р О Л Ч Р С Н О ПРОТИВ празесилнк 
одлуки на дисциплински судови од прв степен; 

2) Вишиот дисциплински суд при Владата — ако ба-
рањето за заштита на законитоста е поднесена против пра-
восилни одлуки на второстепен дисциплински суд, како и 
против правосилни одлуки на дисциплинскот суд при Пре-
зидиумот на Народното собрание; 

3) В л а с т а — ако б^рзњ"то за ѕа-»тит* законито-
ста е поднесено против гравносилни одлуки на Вишиот дис-
циплински суд на Влада! а. 
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Карањето ѕа м и м и на законитоста може да се, по-
дигне ао ерен од шест месени од денот на правосилноста 
ам одлуката. 

Член 62 
Дисциплинскиот обвинител ја накитува диецинлив-

снага настанка на основанине на писмен и образложен пред-
ам- ед надлежниот старешина, јавен обвинител нлн орган 
ма општата држана »»трола. 

Решавајќи но такво бирање днснчнл**пск«ет суд од-
нследувѕње или против нега да се подигне дисциплинска 
Вслеудвање или против него да се подигне дисциплинска 
оптужница нан да нема места дисциплинска постапка 
против него. 

Чаен 63 
К о п дисциплинскиот суд реши да се отвори Дисци-

плинско иследување ќе одреди н иследник кој што ќе води 
иследување според пропиеш* на Законот аа кривичната по-
стапка. Против одлука ва отварање на дисциплинско исле-
дување нема место на жалбе. 

Ако дисциплинскиот суд наЦде дека делото на обви-
нение! е и кривично депо ќе достава прибива на надлежни-
от јавен обвинител, *е ге навести за тоа непосредног ста-
решина на службеникот на след това ке одлучи ла ли про-
тив службеникот ве се продолжи дисциплинската постапка 
паралелно со кривичната или ќе ја омажи до окончателна-
да одлука на редовниот суд. 

Кога дисциплинскиот иследник ќе го злврши иследу-
вањето ќе ги достави сите акта на дисциплинскиот суд н 
„ „ ј Ае л.п.ц или е пинзет ва ге па-
р и т е оптужница ини дека нема место еа понатамошна дис-
циплиигка постапка. 

Ако дисциплинскиот суа реши аа с« подаги« оптуж-
и т и плот«« гл^б*«™*/^ ќе »V ги ипгтаа* е т « а^ч иа 
дисциплинскиот обвинител за да подигне оптужница. Против 
одлуката е« која се •—-чув« това кака V па*тка в^тчжни-
цата павао на жалба. 

Кога дисциплинскиот суд реши лека нема месте за дис-
нинлим^а постапка одлуката за това ќе ја дестан та "епо-
еоедниот стаоешина и на надлежниот дисциплински обвинител, 
ва ќе ја достави на неиесоевниет старешина и на надлеж-
ниот дисциплински обвинител. 

Член 64 
Т1«ртпрслт паед повалидниот ииптотпгчеки г^д е ус-

тен и јавен освен во случај кога интересите на службата или 
држениот* ми. коев- или некои др*ти оправдаш облози 
пал- а ат претресот на се огласи за таен. 

Дч пи пред второстепениот рингшлински г л едносн« 
прет Умниот дисциплински суд ппетоесот ќе бит* \ г е н И 
јав«». -.'.лу не теве одлучува самиот суд с п о , т природата 
нд г> случај 

Против одл.у*ттт но првиот н вториот став на ^аој член 
нема право на жалоа. 

Члег 65 
Со пресудата на дисциплинскиот суд оптужениот или 

«е прогласува за виновен н казни за дисциплинско лретстап-
пение или се ослободува ол одговорност каке невил. 

Ако дисциплинскиот суд на де дека дејтн ето на служ-
бснико- е неуредност ќе го казни за неуредност. 

Со пресудата службеникот ќе се осуди и на плаќање га 
трошковне на дисциплинската пг станка, а ако е ослободен 
од одговорност трошковите ги сноси државата. 

Член бб 
Ппетив пресудата и одлуката на првостепениот дисци-

плински суд, доколку овој закоЈ: инаку не одредува, службе-
никот и дисциплинскиот обвинител можат па изјават жалба 
д > надлежниот второстепен х сциплински суд ва срок од 15 
де*?" ол ленот на приемот на пресудата односно одлуката. 

Жалба по предниот став можат да поднесат н синдикал-
ните трганизании. 

Член 67 
Дисциплинскиот обвинител и осудениот службеник мо-

жат против правносилна пресуда да бараат обнова «а дис-
циплинската достап ка под условите на Законот за кривич-
ната наставка. 

Обиела ли дисциалннската постапка може д бара и син-
дикалната мгамиѕацнја, нако и старешината односно органот 
в т назначување на службеникот. 

*и«ш*е«имкта пресуда се доставува па Надлежниот ста-
решина па навиеш вт службеник ва да се наврат м машна 
Ва службени чинот лист. 

Правото на изери ени те на дисциплински казни застару-
ва за две години од денот на нравносилноста на пресудата. 

За прекинот на застарувањето на извршувањето на лис-
ниплкнски казни важат сходно начелата на Кривичниот зако-
ник (Оншт дел). 

Член 68 
За дисциплинската одговорност ма судните ен народни-

те судова важат посебни прописи. 

Член 68а 
Владата може со уредба да пропишува посебни одредби 

ва дисциплинската одговорност нп службениците од медици-
не струки, звања или гранки на државната управа. 

Член 69 
Во поглед на дисциплинската постапка доколку со овој 

витан в* е имно' ппвдвииена сходно ќе се прилагаат начелата 
ма Законот на кривичната постапка. 

С т е предмети по дисциплинската постапка се сметаат за 
бре«. 

Во дисциплинската постапка -не се плаќаат никакви та-

Б) МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

Член 70 
Службеникот кој што при вршењето на својата службе-

на должност и* стори на државата материјална штета одго-
вара лично за оваа штета но начелата на граѓанското 
право. 

Член 70а 
Ако службеникот во врска со дисциплинско нрестапле-

ние и' стори на државата материјална штета дисциплинскиот 
суд со пресуда ќе го осуди и на плаќање накнада на ште-
тата. 

Против пресудата на дисциплинскиот суд за накнада на 
штета службеникот може да се жали до второстепениот дис-
циплински суд во срок од 15 дена, а против пресудата на 
овој суд може да се подигне тужба до надлежниот окружен 
суд како трудов суд во срок од 30 дена. 

Ако висината на штетата не може веднага на се утврди 
или со расправањето зл штета Ол се си ре навал брзиот тек 
на дисциплинската постапка, дисциплинскиот суд ке ја за-
врши постапката по дисциплинска!а вина и ке го достави 
предметот до надлежниот старешина односно орган на пона-
тамошна постапка за накнада на штетата. 

Член 71 
Решение за накнада на ш.ета донесува органот односно 

да кАхиС НОЈ Ило п.и/ие 
за донесувале на оние решенија да го пренесе на подредени-
те му аслани односно си^емонл за штети што не го преми-
ну в«ат износот од ОДДО динари. 

против решениево за шњ»*да на штеп службениот мо-
же да се жали до непосредна повисокиот орган односно с»а-
рси1*<иа во с***к од деда против чие решение ида место иа 
дужде во срок од ЗД дена до надлежниот окружен суд како 
трудов суд. 

Член 72 
По оправдани причини од именикот може да биде осло-

боден од чл&илље на штета во целост или во едем дел. ге-
шские за това допису ва надлежниот член на владава, претсе-
дателот на комитет односно комисија на Брадата, I ене,.»арти-
ст с о д е • ар на ВЈ:зд1 ф искре!арог за персонална служба па 

Влада га како и старешините на установи на Владата кои ш .о 

секретарите м старешините ма подредените организациони 
единици да ги донесуваат овие решенија за штети што не < и 
преминуваат износот од 1.000 динари. За службениците на 
народните одбори тие решенија ги донесува извршниот од-
бор кој може да го овласти претседателот, потпретседателот, 
секретарот и повереникот да донесуваат такви решенија за 
штети што не ги преминуваат износот од 1.000 динари во по-
глед на службениците кои што им се »одредени. Во месните 
народни одбори без извршен одбор овие решенија ги донесу 
ва народниот одбор кој што може да го овласти претседате-
лот и секретарот да донесуваат такви решенија за штети што 
ме го преминуваат износот од 1.000 динари. 

Решение за накнада на штетата како и за ослободување 
од клоцање на штета за службениците на Народното собра-
ние односно неговиот Президиум донесуваат Претседателот 

а Народното со«ровок, односно секретарот 
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ва Президиум! иа Народното собрание односно старешината 
Кого тој ќе го овласти. Против решението за накнада на ште-
та службеникот има право на жалба по став 2 од чл. 71 иа 
овој зано] до Административниот одбор на Народното со-
брание односно до Претседателството на Президиумот на 
Народното собрание. 

Член 73 
Владата може со уредба да пропишува посебни одредби 

аа материјалната одговорност према државата на службени-
ците на поедините струки, звања иди гранки на државната 
управа. 

VII. ОТСТРАНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД 
ДОЛЖНОСТ 

Член 74 
Службеникот мора да се отстрани (суспендира) од долж-

ност ако е ставен во притвор или истражен затвор или под 
оптужба аз тешко кривично дело. 

Решението за отстранување го донесува непосредниот 
или вишиот старешина, а за службениците во народниот од-
бор претседателот, потпретседателот, секретарот и кеаере-
к ЈТ и тоа за службениците што им се непосредно »одре-
дени, а во месниот народен одбор претседателот иа одборот; 
Службеникот нема право на жалба против овоа решение. 

Пред конечната одлука на судот односно на државниот 
орган, надлежниот старешина не смее да ја сигне суспензи-
јата, а пос - донесувањето на оваа одлука може да ја про-
должи ако би постоеле причини за ао ватамо вша суспензија 
не чл. 75 од овој »акан. 

Чаев 7» 
Службеникот може да биде отстранет од долната амо 

против него е поведена кривична или дисциплинска настав-
на или неговото дисциплинско престанление е такво да бе 

било штетно по интересите на службата Да остана на дал* 
ШНР~Т и понатамо. 

геаѕеинето за отстранувања од должност га девету ва 
етар славата или надлежниот контролен орган, кои ата се 
долазак овака р е п е т е веди ага да га достават на вааисеиио* 
артан односно старе пива. 

Овој орган односно царевина може да го оснажи иан 
поништи отстранувањето од должност. Против решението на 
овој старенжна односно орган дисциплинскиот обвинител, 
контролниот орган и службеникот можат да изјават жалба 
во срок од 8 дена до надлежниот Првостепен дисциплински 
СУА Решението на диединлинскиет суд по оваа жалба а 
КОГ" ». 

Член 76 
За време на отстранувањето од должност но «гл. 74 и 73 

од овој закон на службеникот почнувајќи од врвиот ден на 
идниот месец по донесувањето на решението за отстранува-
л е му се исплатува еди* третина од чистите прииадлежности. 
Ако суспендираниот службеник има семејства на издржава-
ње му се исплатува воланиве 01 чистите принадлежности со 
додатокот на децата. 

За симнувања на малавија ао чл. 74 и 75 од овој за-
кон мера да се доносе решение, и испатата на делите ири-
вадлежности тече од денот на станувањето на »ели«ест но 
занесувањето на тоа решение. 

Па службеникот му се враќаат обуставенкте вринадлеж-
восш по укидувашето на отстранувањето во случај ако со 

Правио силна одлука на судат биде ослободен или ако со ре-
шение на надлежниот државен орган биде пуштен ед притвор 
или истражен затвор, или кривичната односно дисциплин-
ската постапка против него биде обуставена, како и во слу-

чај ако синиот старешина или дисциплинскиот суд решавај-
ќи согласно чл. 75 од овој закон донесат одлука со која се 
Пишти решението за отстранувале. 

За времето додека службеникот издржава казна лише-
ни е од слобода принадлежностите не му припаѓаат. 

На службеникот осуден на казна поправителна работа 
вринадлежностите не му прииаѓаат додека ја издржува каз-
ната ако издржувањето на истата по самата своја природа 
Го спречава едновремено™ вршење на службените должности. 

Доколку со посебни пропис« не се одреди нешто друго 
ра отстранувањето на судиите од долмдаост важат одредби-
те на овој закон. 

VIII ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБЕНИЧВШвТ ОДНОС 
Член 77 

Престанок на службата поради откад настанува кога др-
жавата или службенички®? ја откажат службата. 

Отказ од страна на државата врши старешината одвеело 
органот ладлгжгк за назначување ва сопствен РО чии наш во 
чредлог на непосредниот старешина. 

Отказот може да се врши само на првиот ден на месе-
цот, а ако биде извршен во друг ден гегај отказниот срок 
ќе почне да тече од првиот ден на наредимо! месеа. 

Разрешувањето од должност го врши непосредниот 
старешина односно орган* 

Кога службеникот ја откаже службата непосредниот ста-
решина а ао народен одбор претседателот, потпретседателот, 
секретарот и поверениците можат по легова молба да го 
разрешат од голжност службеникот кој што им е непосредно 
подреден и пред истекот на отказниот срок ако това го поз-
волува интересот на службава. Во ваков случај на службе-
никот му течат ^надлежностите до крајот на месецот во 
кој шт е разрешен. Ј 

Исто така кога државата ја откаже службата ^посред-
но надлежниот старешина и во народен одбор претседателот, 
потпретседателот, секретарот и поверениците можат да го 
разрешат од должност службеникот кој што им е непосред-
но подреден и пред истекот на отказниот срок ако това е во 
интерес на службата но на службеникот му припаѓаат кра-
надлткностите до крајот на срокот. 

Разрешувањето од должност во месните народни одбоен! 
го крши секретарот на одборот. 

Разрешувањето од должност мора да се изврши најдол-
на последниот ден на отказниот срок. 

Службеникот не може да ^а откаже службата ако е под 
дисциплинска истрага или во материјата обврска спрема 
државата. 

За време на естаствување аоради болест односно за лек-
ување и здравствено оиоравување (член 31 од овој закон> 
на службениот ве меже да му се откаже службата, а на 
трудна службеничка и шест недела пред н шест недели с а м 
вереѓаје* 

Член 77а* 
барсвшдаздха машата предвидени во чл. 6Ѕа на Сојуз-

ниот Заков аа државните службеници се образуваат при 
Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, 
комисиите в другите установи на Владата, и при извршните 
одбори на градските в околиските наредни одбори. 

Персоналните комисија врв Претседателството на Владо-
та, министерствата, комитетите^ комисиите и установите на 
Владата ја сочинуваат: еден вретставител на Претседател* 
ствато ве Владаш, мипастерствете, комитетот, комисијата 
односна установата ма Владата и еден претставите на соод-
ветната синдиката аргаишадија. Персонална™ комисија ара 

навратите одбери ја сочинуваат ворден чаен на извршило* 
одбор на океанскиот одвееле градскиот нареден одбор, еден 
службеник нај вета рабата на версенаЈКИте ствари в еден 
претставка на ееадевтаата синдикална организација. 

Персоналните венчали ари Претседателството на Влада» 
та, м и к н р н ш н , ианлевиве, ком веште в другите уставе 

ви па владата и ари израмните одбери на околиските и град-
ените наредни е ЈС бер« решаваат ва опишите на службени* 
вите па оргаизимѓдкеѕкте еднвндн црн кон ало вестојат в а* 
откааите ва елужбнжиите нк она даваните пиеш органи на 
државната укљева. 

Владата нежа да образува веавеена верама лва комиси-
ја ари Секретаријатот »е варсев««« еаужба на Владата каја 
што ја сочинуваат ^окретарет »а версешина служба на Вла-
дата т и неговиот велешани, ракеѕодитаает на персоналните 
служба ка одвеевме* ресер, ертан шав установа на Владата 
и еден вргтставит« ш Го»®».»е? ез бер ва Единствената сив 
димати на Макареви)«. О п т немети* неке да земе ед верн 

сонплиите хемиска веа&шп случаи на отказ в сама да га 
расправи, изи не аееднни случаи ЕТИ очигледна повреда ва 
прописите за етиеа н ш ф а т ? « т службениот отказот да 
го поништи. 

Чаен 1 
По силата не Засенет ааужб«тед врететанува: 
1) кога службегшкет ге »стуба државјанство« ва ФНРЈ 

или избирањето врѕѕе; 
2) (избрка®*?® ге ч.тѕн Ѕакенет еа изменувањето 

и даделе -еи. ст* кз Ѕ$ кенет ва државните службеници еа 
Наредна Реду? чака Кз ѕе хелија); 

$) кога еаужЅежжет »ал » м и н ведѕтеда ари станува-
њата во дожева вЈ??гжб*; 

4) кога еаужбеѕдавт еа судила пресуда баве а с у * т ча 
кажа л ш « ж е од особена иежедга од шест месеа**; 

5) кора ужбеижвт вее®* дваваеетмееечне неиреинѕете 
болување биде огласе« ед еграве ка отварана е#ш«жја ка-
ко неспособен за ерген.* са ѕлужбата кајкаЈиу уите за на-
тамошни 12 касети помалку ежебргнле од ГЛкзг. сторат на 
трудот океј ере« пг Ѓ г г^-*-жггс* уште извеси* вргме; 

6) кога службе ег - тглееие или дужине месно , 
севен за -ртење на елуж«тга: 
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7) га службеникот наврши преселна возраст одређена 
цо прописи за неговата струка; и 

8) нога службеникот биде викнат на отслужување оба-
Везниот срок во кадоот. 

Кога службата престанува по точка 1,3,4 и 3 службени-
кот нема право на отпремнина. 

Слуг ' пикот на кого службата му престане по други 
точки има поаво на отпремнина доколку не ги исполнува ус-
ловиле за пензија. За висината на отпремнината и за одре-
дување на времето кое што се смета за тпремнина важат 
сходно г -пч-^те од став 1 и 2 на чи. 44 и чл. 44а оп сојуз-
ниот Закон за државните службеници. 

(Став 4 и 5 избришани со чл. 68 од Законот зп изменува-
ње и дополнување на Законот за државните службеници на 
Народна Република Македонија.). 

Член 
По пресуда на редовен суд службата престанува кога 

службеникот биде осуден на казна што повлечува губиток на 
државна служба или самата казна се состои во губиток на 
службата. 

По пресуда на дисциплинскиот суд служба а престанува 
Кога г ужбеникот биде осуден на казна губиток на служба 
предвидена во точка 4 и 5 од чл. 42 на овој закон. 

Член 80 
Ако службата престане поради губиток на избирачкото 

Право службеникот може да се врати во служба ако това пра-
во МУ биде впатено. 

Ако службата престанала по точка 8 од чл. 7° на овој 
вакон службеникот по отслужувањето на обавезниот воен 
срок може да се врати во поранешната служба. 

е 
Член 81 

За секој престанок на службата макар по кој основ да 
Настапил надлежниот старешина односно орган мора да до-
несе решение во кое покрај другото има да се утврди и де-
нот на престанокот на службата. Решението мора да се до-
несе во текот на месецот во кој што настапил тој основ од-
носно причината за престанокот на службата а најдалеку во 
срок од еден месец од настапувањето на тој основ односно 
таја причина. 

При отказ престанокот па службата настапува по исте-
кот на последниот ден од отказниот срок, доколку службе-
никот биде на должност до крајот на срокот. 

Престанокот на службата по чл. 78 настапува во случај 
на точка 1 со денот на губитокот на дожачјанството односно 
избирачкото право, во случај на точка 3 со денот кога биде 
*онес*но решението за престанок на службата, во случај на 
точка " со денот на правосилноста ка судската пресуда, а во 

другите случаи со денот кога е донесено решението за пре-
станок на службата. 

Престанокот на служба по пресуда на редовен или дис-
циплински суд настапува со денот на поавносилноста на пре-
судата. Против решението на надлежниот старешина односно 
орган со кое н'то се утврдеа овој престанок службеникот 
Нема право на жалба. 

После престанокот па службата службеникот не може 
сам да ј* напушти должноста но мора да биде надлежно раз-
решен. Во случај на престанок на службата по пресуда лд 
редовен или дисциплински суд службеникот кора , биде 
разрешен веднага штом пристигне обавестението за правно-
силноста на пресудата. Ако службеникот не е на должност 
а нема возможност по редовен пат да биде разрешен денот 
кога на неговиот непосреден старешина му пристигне оба-
вестението за престанокот на службата се зема како ден на 
разрешувањето. Во случаите на престанок на службата по 
точка 1 од чл. 78 на овој закон како ден на разрешување се 

смета денот на губитокот на државјанството односно изби-
рачкото право. Ако во срокот што е означен во став 1 од 
овој член не се донесе решение за престанок на службата како 
Ден на разрешувањето се смета последниот ден од тој срок. 
По оправдани причини особено кај службеници кои што пре-
даваат благајна и инвентар или полагаат сметка, старешината 
односно органот што го донел решението за престанок на 
службата може срокот за разрешување да го продолжи уште 
аа елен месец. 

Право на ппмчадлежности има службеникот, освен во 
вл* "т од став 6 на ччвч 77 од овој зачон, до коајот на 
несрет во ној што е разпепен или во. кој што се смета да 
» разреди , односно во кој што умрел. 

Член 82 
Службеникот чие звање се укине или се укине органи-

дцноната единица во која служи може старешината на ви-
!ато организациона единица или органот односно стареши-

ната надлежен за назначување да го распоред « во друго 
соодветно звање односно "а го назначи во друга организа-
циона единица според неговата стручна спрема и способност, 
или да гу откаже слу>нба "поред прописите овој закон. 

IX ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 83 
Со посебни прописи Владата ќе го одреди положението 

на поетседателите и членовите на комитети односно комисии 
на Владата. 

Член 83а 
Додека да се донесат посебни прописи за дисциплин-

ската и матеоијалната ОДГОВОРНОСТ на работниците на ра-
бота во државните надлештва и установи ќе се прилагаат 
сходно прописите на овој закон за дисциплинската и мате-
ријалната одговорност. 

Член 84 
Одредбите на член 20 точка 6 и 7 од овој закон важат 

само ако пресудите се донесени од наполните судови и дру-
гите народни власти след 6 април 1941 година. Во однос на 
другите пресуди секој поединечен случај посебно ќе се из-
види при стапувањето на служба и по претходно избушу-
вање на надлежниот јавен обвинител ќе се донесе решение 
да ли службеникот може поново да се прими на служба. 

Член 85 
Владата се овластува да донесува потребни уредби и дру 

ги прописи за спроведување во живот на овој закон. 

Член 86 
Се овластува Президиумот на Народното собрание врз 

основа на овој закон да издаде пречистен текст на Законот 
за државните службеници на Народна Република Македо-
нија. 

Член 87 
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето 

во „Службен весник на Народна Република Македонија". 
Бр. 1993, 17 декември 1948 година, Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Крсте Црвенковски е. р. Богоја Фотев е. р. 

а г а 

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на 
Цародна Република Македонија за донесување уредби по 
прашањата од народното стопанство и обновата на земјата« 
а по предлог на Министерот за просвета, Владата на Народ-
на Република Македонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАРОДНИ ТЕАТРИ 

Со цел да се подигне општото културно ниво на нашиот 
народ и да би можеле културните придобивки да станат 
подостапни на широките работни маси, во градовите и по-
големите населени места ќе се осниваат народни театри по 
прописите на оваа уредба. 

Член 2 
Народните театри ги осниваат градските односно око-

лиските народни одбори во границите на расположивите 
средства и можности, а во рамките на нивната надлежност. 

Член 3 
На чело на секој народен театар стои директор, а ад-

министративно-сметководната работа ја врши секретарот на 
театарот. Обата ги назначува извршниот одбор на градски-
от односно околискиот народен одбор што го основал теа-
тарот, по претходна согласност на Министерот за просвета. 

Уметничкиот и другиот технички персонал на секој на-
роден театар го назначува извршниот одбор на народниот 
одбор што го основал театарот, по предлог на директорот 
на театарот. 

Член 4 
Работата на народните театри стои под општ надзор 

на Министерството за просвета, а се регулира со напат-
ствијата и правилник што ги пропишува Министерот за 
просвета. 
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Член 5 
Секој народен театар има своја претсметка на приход 

дите и расходите во составот на буџетот на народниот од-
бор што го основал театарот, 

Член в 
Наредбодател за извршување на претсметката на прихо-

дите и расходите е директорот на театарот. 

Член 7 
Се овластува Министерот за просвета па папава побли-

ски ПРОПИСИ за организација и саботата на наполни теат-
ри, како и напатствие за спроведување на оваа уредба. 

Чден 8 
Онаа уоедба влегува »о с т а от ленот на објавувањето 

во "Службен весник на Наоопна Републике Македонија". 
БР. 4 декември 1948 гол. Снопче 

П р е д а т е л 
на Владата на Н Р. Македонија 

Л. Колишевски е. р. 
Министер 

ва просвети 
Д, Мире е. р. 

Врз основа на чл. 79 ст. II од Уставот на Народна Ре-
публика Македонија, а по предолг на Министерот на инду-
стријата и рударството. Власта на Народна Република М*"0-
донира ја донесува слепите 

V Р Е Д в А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА РЕПУ-
БЛИКАНЦИТЕ РУЈМТКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА МИИИ-
СТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА 

Н. Р МАКЕДОНИЈА. 

Чл. 1 
Во Министерството на индустријата и рударството на 

Народна Република Македонија се оснива Главна дирекпиЈа 
, на републиканците рударски претпријатија, како алмнни-
стративан-опепативен раководител на рударските претпри-
јатија од републиканско з*'ачение. 

Чл. 2 
Одредбите од Уредбата за оснивање на главни дирекции 

на Министерството на ин"^стри'ата и рударството на На-
ролна Репубчика ол фовоVари 1947 год. (Слу-
жбен весник на Н.Р.М. бр. 12'47) ќе се применуват и на 
Главната дирекција на републиканците рударски претпри-

Оваа уредба влегува во сила со денот на обавување-
то во ..Службен весник на Народна Ретпбдика Македонија". 

р-о? 4 декември 1948 год., Скопје 
Претседател 

на Владата на НРМ 
Л. Колишевски е. р. 

Министер 
за инг-'' стрија и рударство 

Бл, Попов е. р. 

27 Н 
Врз основа на чл. 79 ст. И од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, а по предлог на Министерот за ин-
дустрија и рударство, Владата на Народна Република Ма-
кедонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА 

ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУ-
СТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА. 

Чл. 1 
Во чл. 1 точ. 2 од Уредбата за оснивање на главни ди-

рекции на Министерството на индустријата и рударството 
на Н.Р. Македонија« после думи ге: "главна дирекција на 

републиканска™ хемиска" се додават ду мите и "и графичка44 

така да оваа точка гласи: Главна дирекција на република! 
ската хемиска и графичка индустрија. 

Чл. 2 — 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија". 
Број 15329, 4 а?кемпри 1948 год. Скопје 

Претседател на Владата 
Л. Полиповски е. о. 

Министер 
за индустрија и рударство 

Инж. Г. Василев е, р. 

Со цел да се обезбеди исхраната на добитокот со фу-
раж а по укажаната потреба, издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНИ (ИНТЕРНИ) ПЕНИ НА СЕНОТО И СЕДМА-

ТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. 
Државни и задружни ОТКУПНИ претпријатија на подрач-

јето ка Народна Република Македонија ќе откупуват сено 
и с1а»"а од производителите по следните откупни (интерни) 
неим и това: 

1) С е н о 
а) Во околиите: скопска, битолска, прилепска, тетов-

ска-, ^'мановска, струмичка, гевгелиска, титов-в"де»»на, ко-
ч а н и , клвалаоска и кичевска по цена до 5.5 дин. за 1 кгр. 

б> Во околиите: беровска, светиникодска. пгтипска. ра-
довишка, ресенска, охоидска, струшка, наоево-селска, брод-
ска, деСаогка, демип-хисарска. ѓорче петровска, криво-пала-
нечка, кратовска, крепиевска и гостиварска по цена до 2,5 
дин, 1 КГР. 

в) Во Маврово по пена до 3*5 дин. за 1 кгр. 
2) С л а м а 
по цена до 2,5 дин. за 1 кгр. 

II. 
Предните цени зе подразбираат франко откупен пункт 

на откупно претпријатие. 
III. 

Со оваа наредба ппестануват да важат сите поранешни 
цени на сенето и сламата. 

IV. 
Оваа наредба влегува во сила веднаш.* 
Бр. 20571 од 16 ХН 1948 год.. Скопје. 

Министер 
за трговија и снабдување на ИРИ), 

К. М и љ о в е к и, е. р. 

Со цел да се што поправилно и на време спроведе по-
писот на средствата и нивните извори кај претпријатијата 

на подрачјето на Нанодна Република Македонија, а во вр-
ска со Напатствие™ на Мин српството на финансиите на 
ФНРЈ за попче — | ,ти'нтгл"Г"»,'! на ср^дств^тз и нивните 
извори кај државните стопански претпријатија на денот 31 
декември 19*8 год. ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 104/48), 
издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОПИС — ИНВЕНТАРИСАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И 
НИВНИТЕ ИЗВОРИ КА I ДРЖАВНИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ 
ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОД-, 

РАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Сите државни и задружни ТРГОВСКИ претпријатија 
мако и трговските претпријатија на општествените органи-
з ц и и од ма^опролавачката трговска мрежа на непрехран-" 
б^ни арт: нди — да извршат попис — инвентарисање на 
с р е д с т в а ј ј нивните извори во време од 26 до 31 декем-
ври 1.948 год. 

I 
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2) Сит« претпријатија ио сенати под 1, а коп се вати 
коваат со продажба на прехранбен* артикли, да извршат 
Попис — ннвентарнсање на средствата и нивните извори во 
време од 28 до 31 декември 1948 год. 

3) Сите селски набавно-продајни задруги да извршат по-
мне — инвентарисање на средствата и нивните извори во 
време ол № до 81 декември 1948 год. 

4) Сите народни магазини да извршат попис на основ-
ците средства и нивните извори во време од 26 до 31 де-
кември 1943 год. 

5) Одделот железарија на Трговското стовариште во 
Скопје ла изврши попис — инвеитарисање на основните 
средства и нивните извори во време оа 18 до 31 декември 
1948 год. 

в) Одделот колонијал на Трговското стовариште во 
Скопје да изврши попне — инвентарисање на средствата и 
нивните извори во време од 25 до 31 декември 1948 год, 

7) Одделот текстил на Трговското стовариште во Скоп-
је да изврши попис ~ пнвентарисање на средствата и нив-
ните извори во време од 24 до 31 декември 1948 год. 

8) Претпријатието за откуп и промет со стока и сточни 
производи "СТОЧАР" да изврши попис — инвентарисање 
ва средствата и нивните извори во време од 28 до 31 де-
кември 1948 год. 

9 | Претпријатието за откуп н промет со индустриски 
култури "СТОКОПРОМЕТ* да изврши попис — инвентари-
сање на средствата и нивните извори во време од 25 до 31 
декември 1948 год. 

1«) Претпријатието за откун и промет со житарица и 
фураж "ЗЕМПРОЈКИТ* да изврши пенис на средствата в 
нивните извори во време од 25 до 31 декември 1948 год. 

11) Околиските односно градските народни одбори за 
претпријатијата од локално значение можат во рамките иа 
напред наведените срокови да определат други срокови 
Крема локалните прилики. 

Бр. 20572 од 1« декември 1948 год. Скопје. 
Министер за трговија и снабдување* 

К. М и л о в с к и , е. џ. 

ОД 
Согласно Решението на Владата на Народна Република 

Македонија за опфаќале на деца кон што подлежат на за-
должително школување во основните училишта ("Службен 
весник на Народна Република Македонија" бр. 37/48) а со 
иеа да се учителите од сената правилне и навремено снаб-
дат со прехранбени артикли, текстил, обуен« и д . к ко и „а 
се премахнат сите неправилности во снабдувањето на исти-
те со познатите артикли, издавам следна 

Н А Р Е Д В > 
1. — Да се но секое седиште на око ли јата на подрачјето 

на Народна Република Македонија определи една од про-
давниците на околискиот задр;жен пос "ов«4" р 'гз 
("ОКООПС"), која ил ги снабдува учителите од селата со 
прехранбени артикли од обезбеденото снабдување и други 
артикли кои Не се отпуштаат за потребите на учителите 
од селата. 

2. — Исто така во секое поменато седиште да се опре-
дели една од продавниците на околискиот задружен восле-
вен «/ојуз ("ОКООПС") која ќе ги снабдува учителите од 
селата со текстил и обувки од обезбедено снабдување и 
други артикли кои ќе се отпуштаат за потребите на учите-
лите оа селата, а која продавница ќе има добар асортиману 

ва стоки. 
Исто така, учителите од селата и членовите на нивните 

фамилиа, кои живеат со ним во заедница во селото, со 
своите индустриски потрошачки карти имаат Ѕфаво ца се 
снабдуват со текстил и кондури освсн во напред споменатите 
продавници, и во останалите продавници во седиштето на 
околија™ (продавници на околиски и градски народни 
претпријатија), доколку ен симната околија снабдувањето 

со текстил и обувки се врши од индустриски потро-
шачки марги. 

3. — Поверенава!* ѕа трговија и снабдување благо-
времено бе обезбедат за учителите ед селата потрошачки 
»арти за прехранбени и индустриски артикли, така да истите 
карти до 1-ви во месецот Фидат раздадени ма истите. 

4- — Месечните дажби иа прехранбените артикли да 
Свит мн време в во определените висини дисиоинраии ма 
горе наменетите продавници и обезбедени ва учителите е « 
севпамреѕ целиот месец и ако истите ве 1-вг во месецот 
• а стигнат да ги подигнат. 

Исто така, да се за потребите на учителите од селата 
обезбедат одвоевте погреби во текстил и обувки, преку 
гере споменатата продавница за текстил и обувки, а према 
односниот број на индустриските карти за истите учители 
и добивените диспозиции, како и да е« на време обезбедат 
и останалите артикли кои за истите учители се отпуштаат, 

5. — За месеците декември 1948 геа. Јануари а февруа-
ри 1949 год. прехранбените артикла од сојузно снабдување, 
како: шеќер, мазнини, брашно и кафе да се обезбедат на 
учителите од селата и издадат за трите овие месеци во це-
лост и одеднаш. 

Исто тека да им е* обезбедат на време споменат ите 
артикли и за идните месеци март« април ити. а во целост и 
без заменување издават од 1-вн во месецот. 

6. — Жигариците да им се издаваат во брашно, а не во 
арно, и това во количини и однос определен од страна на 
ова Министерство. До колку околиските народни одбори не 
располагаат со залихи брашно, ќе ги задолжат околиските 
задружни пословни сојузи ("ОКООПСИ") благовремено да 
организираат мелеви и осигурат брашно §« учителите. 

7. — Месните народни одбори преку Оемјоделмсии за-
други ќе обезбедат редовно и секиднеѕио снабдувал* на 
секој учител со по 1 литар млеко дне&ГО, а иа членовите на 
неговата фамилија по 1/2 литар млеко дисало, д о колку 
истите живеат во заедница со него во Селете. 

8. — При издавање на зимница на насе&цнето (ком-
пир, грав и друго) првенствено зимница кп се издава на 
учителите од селото. 

9. — На учителите од селата да им се обезбеди редов-
но снабдување со но 2 литри гас (петров) месечне. 

10. — За подобрување ма зимница« ма учителите е д 
селото да се издаде ме 3 кгр. макареви в во 3 кгр. бела 
брашно, а по напатствијата на ова Министерство кои ќе се 
дадат на околиските народни одбори. 

Исто така, за подобрување на снабдувањето на учите-
лите од селото со текстил и обувки, да се за потребите на 
истите отпуштат 700 чифта зимски кондури 1000 крпи за 
лице (убруси) и 500 чаршафи кои да се издавал ло мачат« 
ствијата коч ќе се издадат од страва ва ева Министерство. 

И. — Се задолжуват поверениците за трговија и снаб-
дување на околиските народни одбори, ова наредба да ја 
спроведат веднаш во дело во својата околија, како и да 
водат снима контрола врху правилното Применување на 
истата. За сите неправилности и нередовност* поверениците 
сносат лична одговорност. 

12. — За аревземеннте мерки, стореното и резултатите, 
поверениците за трговија и снабдуваме Ш ге известат ова 
Министерство — Управа за обезбедено снабдување нај-
доцна до 25-Х11-1948 год. 

Бо. 20572 ед 16 декември 1048 год* Скопје. 

Министер 
за трговија а снабдување на НР1И» 

К. М и л е в с к и , е. р. 

_ 
Врз основа на чл. 10 во врска со чл. 16 од Уредбата на 

Владата на НР Македонија — за екоиомско-комерццјадната 
струка, а во согласив со Претседателот на Владата на НР 
Македонија, ја издаваме следната 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВЕЌЕ УСТАНОВЕНАТА ПРИ-

ПРАВНИЧКА СЛУЖБА ЗА ЗВАЊЕТО КОМЕРЦИЈАЛНО" И 
ВИШИ КОМЕРЦИЈАЛЕН" И ОДРЕДУВАЊЕ СТРУЧНА 
СПРЕМА ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ ЗВАЊАТА ПОМЛАД 
КОМ БРЦИ ЈА ЛИСТ, КОМЕРЦИЈАЛНО* И ВИШИ КОМЕ?-
ЦИЈАЛИСТ. 

1 
Во Есевомско-комерцнјалаага струка се укинува при-

правничка служба за звањето комерцијална в вини комер-
цијална?. 

И. 
Во чл. 2 од Уредбата за ЕкоиомсшнкоМерцвЈллната 

струка колоната 3 вод Ѕ се менува и гласи; 
Стручна спрема потребна за вршење »вам ете: 

1) Помлад ко- а) полна средна школа иан некоја друга 
мерцкјалист на нејзе рамна школа и положен испит 

за звањето помлад 
б) претходна {факса м покажан успех ен 
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ски помошник, курс и положен мик) за 
з а н е т о помлад ко*#ерш!јалиг>. 

2) Комерца ја- а) претходна пракса и покажав ао 
лигг V работењето во звањето помлад комерц 

цкјллигЈ и покажана способност за Вр-
шење работи на звањето комерн гп.лист; 

4) в а т а н у две години пракса ло лжлн.*то 
стопански раЛотоводшел цока* ап 
ПЃ.Х во работењето го® ^вањ«. и 
положен испит за .звањето кпмсрнија« 
лист 

Лј Имши ко- а) повисока стручна или специјална спрема 
мерцпјвлтт за комерцијални работ, кеја се добива 

со погребна пракса во звањето комер-
цијалне! и положен стручен н е ш за 
звањето ангин комерцијалне* 

т . 
О м наредба влегува во сида со дено? иа објавувањето 

и' во „Службен весиќ* »а Народна Република Мпкештпја*. 

Ир. 15^36 од 9-Х1-1948 год. Скии* 

Министер за чул м « сгмд.тукање ва НРМ 
Киро Мидовски е. р. 

на Планска комисија 
С. I игов, е. р. 

Согласен 
Претседател: на Владата 

Л. Контевски е. р. 

Воз основа точка УШ под 3 став 1 од Наредбата на 
т Владата иа Народна Република Македонија — за утврду-
вање групи на производи и услуги за кон што ке се одведу-
ваат единствени ц*иа со важност на авла територија »а На-
родна Република Македонија односно откупни цени ("Служ-
бен вее -''к ка НРМ" бр. 5/47 год.) издавам следна 

И А Р Е Д В А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРОДАЖБА НА МАЛО НА 
ПЧЕНИЦАТА, ЦАРЕВАТА, 7ПХ7А, ПОЛИЧНОТО И ЦА-
РЕВИЧНОТО БРАШНО И ГРИЗОТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

НАРОДНА РЕПУБПИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се ог. поделу ват следните единствени цени во продажба 

№1 мало на пченицата, царевата, 'ржта, пченичното брашно« 
'рамно брашно и гризот на територијата на Народна Репу-
блика Македонија и то: 

1. Пшеницата за 100 кгр. 
2. Царевка за 100 кгр. 
Ѕ. 'рж за 100 кгр. 
4. Пченично брашно за 100,1 
5. Царевично брашно за 100 кгр. 
С. 'ржено брашно аа 100 кгр. 
7. §Г брашно за 100 кгр. 
I. Пченичен грив »а 100 кгр. 
9. Царевион гриз за 100 мгр. 

II 

470 дин. 
425 дин, 
440 дин. 
»15 дин. 
550 дин. 
в17 дин. 

ШО дин. 
ПЗ« ДИН. 

•90 диа 

Ве горните пепи вклучен е малопре* ајинот рабат ед 
80 димра ве 100 кгр. 

III 
Оваа наредба влегува во вила веднаш. 

Бр. 18835, 27 XI 1048 го*., Скопје 
М т . еа трговија и снабдување, 

К. Мидовски, е. р. 

284 
Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Репуб* 

лика Македонија, В вадат* на Народна Република Македонија 
но предлог од Претседателот на Контролната комисија на 
Народна Република Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА КОНТРОЛНИ СЕКТОРИ, ОДДЕЛЕНИЈА 

ОДНОСНО ОТСЕЦИ ЗА РЕСОРНА КОНТРОЛА ВО МИНИ-
СТЕРСТВАТА, КОМИТЕТИТЕ, КОМИСИИТЕ И УПРАВИТЕ 

НА ВЛАДАТА 

1. Во сите министерства иа Владата, изузев Министер-
ството на социјалните грижи н Министерството на право-
судне™ се оснива контролен сектор на чело со полошине 
викнете^ 

2. Во состав на контролниот сектор влегуваат групи иа 
државната контрола, ревизиона служба и инспекциски тел& 
но колку ги ика во ресорот, а имаат карактер на општа кон-
трола. 

3. Во Министерството на социјалните грижи и во Коми-
тетот за надворешна трговија се оениваат одделенија за ре-
сорне контрола, ион што му се непосредно одговорни на Ми-
нистерот, односну иа Претседателот иа МАмпетот. Во Мини-
стерството иа правосудне^ и во Комисијата еа кинематогра-
фија, се осниваат отсели за ресорна контрола кон што му се 
непосредно одговорни иа Министерот, односно на Претседа-
телот иа Комисијата. 

4. Во другите комитети, комисии и управи на Владата, 
нако и управите при Претседателството на Владета можат дж 
ее оставаат одделенија, односно отсели за ресорна контрола 
во решенија ©а претседателот на комитетот или комисијата, 
односно од Генералниот секретар иа Владата во согласност 
со Претседателот на Контролната комисија на Народна Ре-
публика Македонија 

5. Внатрешната организација на секторите, одделени-
јата, односно отселите за ресорна контрола ја пропису ва над-
лежниот министер односно претседателот на комитет или ко-
мисија односно Генералниот сектетар на Владета во согла-
сност со претседателот на Контролната комисија на Народи« 
Република Македонија. 

0. Контролна комисија на Народна Република Македо-
нија во рамките на својата надлежност, може на органист* 

На ресорната контрола, во министерствата, комитетите коми-
сиите и управите да им дава општи напатствија по праша-
њата за методот и организацијата на работењето. Покрај 
това Контролната комисија на Народна Република Македонија 

во рамките на својата надлежност може на органите не 
општо државната контрола да им дава и поедини задачи од 
својата надлежност по согласност со надлежниот министер 
односно претседателот на комитет или комисија, односно се 
Генералниот секретар на Владата. 

Вр. 15344 — 4 ХН 1948 го*. Скопје. 
Претседател 

на Владата на НР Македонија, 
Л. Кол«атевски, е. р. 

Претседател 
И« Контролната комисија, 

В. Темеловски, е. р. 

285 
Р Е Ш Е Н И Е 

На Извршниот одбор на Околискиот народен од-
бор во Гостивар за распишување избори за едно од-
борничко место на Месниот народен одбор во Гости-
вар. 

На основаше чл. 8 и 10 од Законот за избори ш 
одборници за народни одбори, Извршниот одбор на 
Околискиот народен одбор во Гостивар, донесе следно: 
бор во Гостивар за распишување избори за едно ОД-

Р Е Ш Е Н И 
Се распишуваат избори за едно одборничко место 

де Местен народен одбор во Гостивар, околија гостивар 
сна. 

Изборната единица воен бро ј V. § опфаќа под* 
» ч ј « на Ноне-Маала до тр. Гоирмрд, 
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Изборите ќе се одржат на ден 2 јануари 1949 го-
ц е « . 

Речено во Извршниот одбор на Околискиот на-
роден одбор во гр. Гостивар. 

Бр. 15958 на ден 1 декември 1948 год. 

г ѕ о 

Врв ненова точка 1 став 4 од Решението на Владата на 
ФНРЈ за. пониски единствени продавни цени на големо за 
житарица брашно и гриз во економската 1948/49 год. со важ 
дост на целата територија на ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ* 
бр. 76/48 год.) и член 6 став 2 од Уредбата на Владата на 
Народна Република Македонија за единствени цени ("Служ-
$ен весник ПРМ" бр. 5/47 год.) и по претходно овластување 
а согласив со Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ 
издавам следното 

И А Л А Т О Т В И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ (СТРУКТУРА) НА ПОНИСКИТЕ 

ЕДИНСТВЕНИ ЦРОДАВНИ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО ЗА 'РЖ 
ЈАЧМЕН, ОВЕС И%ЖАНО БРАШНО ЗА ЕКОНОМСКАТА 

ац ГОД. НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. 
•Л|К)давните цени на големо за 100 кгр. јачмен, овес, 'рж 

и ржоно брашно формирани се од следните елементи: 
Јачмен, Овес, *пж 

1. Откупна цена бе* премија за 100 кгр. Ѕ53 369 385 
2. Просечна премија 50 60 60 
3, Просечна откупеа цена 403 429 т 
4. Регрес 70 06 88 
5. Обрачунска продавца цена 233 333 338 
6. Маржа на откупот 27 27 27 
7. Поосечен подзозен став 20 п 20 
8. Продаваа цена на производителот 380 380 385 
0. Просечен додатен стив за покривање 

15 на зависните трошкови — — 15 
10. Рабат на ттгопското претпријатие 

10 на големо 
* 

10 10 10 

Придавка цела на I одемо Дин. 390 ЗОО 410 
'Ржано брашно дин. 

1. Цека ѕа 100 кгр. 'рж франко истоварив 
гара на мелницата 385 

2. Мељарина 50 
8. Вредност на 'ржта 435 
4. 2% растур, 12% трици по 1,44 17,28 
5. Количина 6% 417,72 
в. 100 кгр. 'ржено брашно 485,72 
7. 6,6% данок на промет 32,06 

517,78 
8. Уплата во полза на сметка регрес 4,22 

522̂ — 
9. Амортизација на »реките 9 

10. Просечен додатен став за покривање на 
зависните трошкови кај мелењето 16 

11. Просечен подводен став на млипото 15 
12. Продавна цена на производителот 562 
13. Просечен додатен став за покривање 

зависните трошкови на мливото 15 
14. Рабат на трговското претпријатие на големо 10 
15. П р о б н а цена на големо за брашно 587 

Н. 
Откупното претпријатие е должно да води одделно ана-

литичка "Сметка на просечни премии" (на синтетичкото кон-
то 129) со цел за евидентирања на стварно платените дого-
ворни премии. На онаа сметка откупното претпријатие ги 
книжи на долговната страна платените износи на име на дол-
говните премии, а на страната за барања означените про-
сечни премии во точка I. 

111. 
Откупното претпријатие, со цел за одржување единстве-

ните цени ка јачменов соесот и 'ржта, на висина на која 

биле во економската 1947/48 т д . има право на регрес во из-
носите означени под точка I од ова напатствие, за секои 109 
кгр, јачмен, овес и 'рж продадени или дадени по мелница за 
преработка. 

Откупното претпријатие должно е да води одделна ана-
литичка "Сметка на регрес" (на синтетичкото конто 135) со 
цел за евидентирање стварните разлики во цената на чија 
долговна страна го книжи одобрениот регресен став означен 

под точка I од ова напатствие за јачмен, овес и 'рж, а на 
столна за барање зголемувањето во цената на 'рженото 
брашно, 

IV-
Откупното претприајтие е должно да испорачува 'риста 

јачменот и овесот спрема диспоз^циите од надлежните орга-
ни франко истоварната станица на купувачот односно фран-
ко стовариштето на купувачот во смисла на прописите од ова 
напатствие. 

V. 
За покривање трошковне за подвоз од својата товарна 

станица до истоварната станица на купувачот, откупното 
претпријатие засметува 20 динари за секои 100 кгр. кспера-
чени јачмен, 'рж и овес (просечен подвозен став). 

Откупното претпријатие е должно да води одделно суб-
аналитичка "Сметка на просечниот подвоз на јачмен, овес и 
'рж" (на синтетичкото конто 124) со цел за евидентирање 
на стварно платените износи на име трошковите за подвоз 
до истоварната стаица на купувачот. На оваа сметка от-
купното претпријатие ги книжи на долговната страна плате-
ните трошкови за подвоз (по тарифата) а на страна за ба-
рање одредениот просечен подвозен став. 

VI. 
За покривање зависните трошкови од истоварната ста-

ница на купувачот до неговото стовапиште откупното прет-
пријатие засметува 15 динари за секој 100 кгр. испоручена 
(просечен додатен став за покривање зависните трсгакози 
кај 'ржта). • 

Индивидуалните зависни трошкови се одредуваат со 
одделни одредби во договорот за испорачка на 'ржта меѓу 
откупното претпријатие на големо и продавниците на големо 
кога се навоѓаат на територијата на Народна Република Ма-
кедонија. 

Ако случајно нема спогодба за висината на индивидуал-
ните зависни трошкови, важат прописите од постоевте та-
рифи за односните видови услуги што се појавуваат во рам-
ките на зависните трошкови. 

Кога откупното претпријатие и купувачот (трговското 
претпријатие на големо (се навоѓаат на територијата на На-
родна Република Македонија, тогаш откупното претпријатие 
му го одобрува на купувачот за покривање неговите зависни 
трошкови со договорот индивидуално одредениот износ на 
зависните трошкови. ' 

VII. 
Како испорачени количини се сметаат оние, што се зва-

нично утврдени при товарењето. До колку има објективни 
причини за званично мерење, важи работното мерење на 
кое присаствува претставник од месниот народен одбор. 

Ако на истоварната станица односно складиштето на ку-
пувачот (кога не се испорачува стоката со железница или 
параход) се изврши званично или работно мерење (доко тку 
има објективни пречки за званично мерење) и притоа се уста-
нови разлика во тежина спрема мерењето при товаоењето, от-
купното претпријатие е должно да признае до 1% на име 
нормални губитоци на житарипи • при транспорт во смисла на 
Наредбата за одредување норми за губитоци на стоката во 
трговскиот поомет ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 81/47 го" ). 

Откупното претпријатие е должно да води одделна еви-
денција на стварните губитоци на стоката при транспортот. 

VIII. 
Ако купувачот ја превзема 'ржта, јачменот или овесот 

на стовариштето откупното претпријатие има право на нак-
нада на трошковне во смисла на точка IV и VI од ова на-
патствие, а во границите што ги предвидува точка XXXII 
од Решението за рабатите и маржите за производите односно 
групи производи за кои се прописани единствени цени со 
важност на територијата на Народна Република Македонија 
(Службен весник на НРМ" бр. 26/48 год.). 

IX. 
За покривање трошковите на продавање на трговското 

претпријатие на големо му припаѓа рабат од 10 дин. за се-
кои 100 кгр. јачмен, овес, или 'рж. Овој рабат се покажува 
во фактурата како одбиток покрај одбитокот за накнада на 
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вависните трошкови од точка V' од ова напатствие. 
Ако трговското претпријатие ја продана ржта, овесот 

И јачменот од стовариштето на откупното прет р - ј а и е на 
трговското претпријатие не му припаѓа рабат. Износот на ра-
батот во овој случај откупното претпријатие ќе го одобри 
На сметката на регрес. 

Исто така ако е купувачот на ржта, јачменот и овесот 
индустриско претпријатие или непосреден потрошач, р«Јатот 
лема да се одобрува а неговата вредност ќе се книжи во пол 
ва на сметката на регрес. 

КАКО ЈА ФОРМИРА ОТКУПНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ПРО-
ДАВНАТА ЦЕНА НА ЈАЧД1ЕНОТ ОВЕСОТ И 'РЖТА 

X. 
I. Кога во рамките на Народна Република Македонија се 

испорачува 'рж, јачмен и овес на трговско претпријатие на 
големо треба да се разликува; 

а) кога откупното претпријатие испорачува на тргов-
ското претпријатие на големо чие седиште се навоѓа на те-
риторија на Народна Република Македонија ја заем л у а 
лоосечната откупна цена на јачменот и ов?ста од точка I од 
ова напатствие намалена за регреснкот износ од точка I и 
на така добивената вредност и ја засметува републиканска 
откупна маржа од 23 дин. просечниот подвозѕн став кај 
јачменот и овеста од 20 дин. а одобрува на име одред-и ра-
бат на трговското претпријатие на големо износ од 10 д,.н. 
ва секои 100 кгр. јачмен и овес. 

Овие цени се подразбираат за испорачаа франко исто-
варна станица на купувачот. 

б) Кога откупното претпријатие испорачува 'рж на тр-
говското претпријатие на големо чие седиште се навоѓа на 
Територија на Народна Република Македонија ја засметува 
Просечната откупна цена на 'ржта намалена за регресниот из 
исе оа точка I и на така добиваната вредност ја засметува 
републиканската откупна маржа од 27 дин., просечниот под-
возен став кај "ржта <од 20 дин. просечниот додатен 
став за покривање зависните трошкови кај 'ржта од 15 

динари, а одобрува на име одредени рабат на трговското 
претпријатие на големо износ од 10 дин. за секои 100 
Кгр. 'ож. 

Оваа цена се подразбира за испорачка франко стовари-
ште на трговското претпријатие на големо. 

2. Кога се испорачува 'рж, јачмен и овес вон од терито-
ријата од народната република на трговското претпријатие 
на го темо треба да со разликува: 

а) Кога откупното претпријатие испорачува јачмен и 
овес на трговското претпријатие на големо чие седиште се 
паво Га на друга народна република ги засметува сите ставки 
Наведени во став 1. од а) од ова точка освен одредениот ра-
бат од 10 динари. 

б) Кога откупното претпријатие испорачува 'рж на тр-
говското претпријатие на големо чие седиште се навоѓа на 
територија а друга народна република, ги засметува сите 
главни наведени во став 1 под б) од оваа точка освен про-
сечниот додатен став за покривање зависните ТРОШКОВИ кај 
•ржта од 15 динари а одобрениот рабат на ТРГОВСКОТО прет-
пријатие на големо од 10 динари за секои 100 динари. 

Овие цени се подразбираат за испорачка франко исто-
варив станица на купувачот. 

3. Кога откупното претпријатие предава 'рж на прера-
ботка во мелница продавната цена ја формира на начинот 
изложен во став 2 под б). 

XI 
За покривање на зависните трошкови на 'ржта од исто-

варната станица на мелницата до нејзиното стовариште, така 
Н зависните трошкови на мелницата по нејзината товарна 
станица откупното претпријатие засметува износ од 16 динари 
ви секои 100 кгр. брашно (просечен додатен став за покри-
вање зависните трошкови кај мел«њето). 

Откупното претпријатие е должно да води одделна суба-
налитичка „Сметка на зависни ТООН"">РИ кај мелењето" (во 
рамките на синтентичкото конто 124) со цел евидентирате 
стварно платените зависни трошкови од предниот став. На 
оваа сметка откупното претпријатие ги книжи на договор-
ната страна стварно платените износи на зависни ТРОШКОВИ, 
а на страната за барање просечниот додатен став за покри-
вање зависните трошкови кај мелењето. 

Во случај да ги исплатува мелчицата зависните трошкови 
Ј еа сметка на откупното претпријатие стварната висина на 

овие индивидуални зависни трошкови се утврдени со до-
говор. 

XII. 
Откупното претпријатие е должно на мелницата на име 

трошкови за плеработка (помрљаоина) да и признае износ 
од 50 дин. за 100 кгр. измелена 'рж. 

XIII. 
Кога откупното п р е т р г а ш е испорачува брашно во ам-

балажа (во вргќи) одкупувачот или мелницата, тогаш е дол-
жно да им накнади износ од Р динари за секои 100 кгр. бра-
шно на име амортизација на еднократна употреба на анбала-
жог, 

Доставувањето на а\балажот освен кога е солствгност 
на мелницата, како и враќањето на амбалажата, паѓа на те-
рет на купувачот. 

XIV. 
За покривање на трошковна за превоз на мелницата од 

товарната станица на мелницата до истоварната станица на 
купувачот (трговско!о претпријатие на големо) откупното 
п^етптјатие заветува износ од 15 динари за секои 100 кгр. 
испорачен© брашно (просечен подвоз став на брашно) . 

Откупно го прет..!/• а! не е должно да води одделна сув-
ана! тг" ка .Сметка на просечниот подвозен став на браш-
ното" (во рамките на синтетичкото конто 124) со цел за еви-
дент -а е ка ста;: о шарените трошкови за превод. 

Ка оза сметка откупното претприајтиг ги книжи на дол-
говната страва стварно платените трошкови за подвоз (го 
тарифата), а на страната за барање одредениот пресечен по 
возен став на брашното. 

ху. 
За покривање зависните трошкови од истоварната станица 

на к>ИУ~>А ог Ц ^ . О Б . К О прет .Јмјатие на големо) до неговото 
стовариште откупното претпријатие засметува 15 динари за 
секои 100 кгр. чсиорачено б~ашно ( просечен додатен став 
за покривање зависните трошкови кај брашното). 

р? "••«> '»е '->мте з"вчсни ТРОШКОВИ на тргов-
ското претпријатие се одредува со одделна одредба во дого-
во от за н о с ч а ич * а но меѓу откупното претити ја тие 
и к- п"рп 'о- <•-» оѓаат овие на територија на Народна 
Република Македонија. 

За случај да нег а спогодба за висината на индивидуал-
ните т"о«"ко^и, в^жат прописите на постоеќите тарифи за од-
но"н-те р '-^уги што се појавуват во рамките на за-
висните трошкови. 

Кога О Т К У ното претпријатие и купувачот (трговско прет-
пријатие на големо) ге нг^-ѓаат на територија на Народна 
Рет'бтика Македонија, то-аш откупното претпријатие му го 

МЈ, - Ч - П Т З - неговите зависни ТРОШ-
КОВИ СО договорот индивидуално одредениот износ на завис-
ните т-о"'окч-:. 

Откупното по?ттоијгт"е должно е да води очделнч СУ6-
аналитичка ».Сметка на просечните зависни тпоикопл каЈ 
брашно" (по г>а"К"те нт синтетичкото конто 124) со цел за 
ечч^нти^а^е на стварните износи на зависните трошкови. 
Г^'чти-т* т - ~ ~ г — - - о п-"п-чо главните дирекции ги кни-
жат а долговната страна платените (со договор опфатени) 
зависни трошкови кај брашното. 

XVI. 
За покривање на тг они/ови на продавањето на трговско-

то претпри јатие на го темо му припала рабат од 10 динари за 
секои 100 кгр. брашно. 

XVII. 
Кога се појавува купувач на брашно фурна, треба да се 

разликува: 
а) Случај кога се нзвоѓа фурната во истото место или е 

оддалечена од стовариштето на мелницата најмногу 3 кило-
метар и * 

б) Случај кога се ранога фурната оддалечена од стовари-
штето на мелницата преку 3 километара. 

Во ПЈ!В"ОТ случај откупното претпријатие на фурната и 
го засметува бурното по единствената продавна цена на 
брашното на "големо без одобрувале на некаков рабат или 
некакви други трошкови. 

Во вториот случај претпријатието и го засметува браш-
ното на фурната по сопствената пролазна цена на брашното 
на големо (без габат) одобрувајќи го износот на стварно 
направените т^о ^ отт за ПРЕВОЗ на брашното ол стовариш-
тето -;а мелницата до фурката. 

Висината на индивидуалниот (стварниот) износ на нак-
наш на трошковне ка Фурната од предниот став за пренос 
на Страшното се одредува со договор. До колку н"ит дого-
вор ќе се примени та^иф^та за односниот вид услуги, а до-
к о л у не?,га т рифа висината на накнадата ќе ја одреди м с-
ниот^наподен одбор во кој се навоѓа седиштето на фурната. 

Н<»"сп"станите га^отч ОТКУПНОТО претпријатие ги одоб-
рува на „Сметка на регрес" врз основа на предните ставови 
од оваа точкава одбиените индивидуални (ства-ни) иноси 
на име накнада тР"""овите за пренос од стовариштето на 
мелн"цата до фурката, ОТКУ ното превриј 'тие ги м-и/.и на 
те^рт на „Сметка на просечните зависни трошкови кај браш-
ното". 
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КАКО ЈА ФОРМИРА ОТКУПНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЦЕНАТА 
НА БРАШНОТО — 

XVIII. 
1. Кога се испорачува брашно на територијата на Наред-

ба Република Македонија, трговското претпријатие големо 
цената на брашното ја формира на следниот начин: 

На вената на 'ршта добивена на начинот изложен во став 
к под б) точка X. го засметува просечниот додатен став за 
покривање зависните трошкови кај мелење од 16 динара* 
просечните трошкови на мелење од 50 динара, пресметаат-
т о т износ на данокот на промет на производи, амортизаци-
ониот износе за амбалажа од 9 динара, просечниот подво-
ден став иа брашно од 15 динара, просечниот додатен став 
за покривање зависните трошкови кај браевото ед 15 дина-
ра, а одобрува работа на трговското претзријатие ед 10 ди-
нара за 100 кгр. недоречено 'ржено брашно. 

Оваа цена се подразбира са испорачаа на врацно франко 
стовариштето в трговското прегори јтие на големо. и 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 

XIX. 
Откупното претпријатие односно органот што во смисла 

иа о м напатствие ги води напред побројните претсметкови 
нон,© е должно, почнувајќи е од I октомври 1048 год. да ги 
салднра овија сметки на сосон 3 месеци. Кога е салдот по-
зитивно ќе »»вршат преку своето административно-опера-
тивно раководство уплата во полза на сметката на регрес на 
житарици кај Народната банка бр. 800.587, а кога е салдото 
негативно откупното претпријатие односно органот има пра-
ло "а накнада од сметката на регрес на житарици во висина-
та на салдата на начни како това го пропнсува одделното 
напатствие што го донесува Министерот на финансиите на 
ФИ**. 

XX. 
Под товарна односно истоварил станица во смисол на 

ова напатствие се подразбира најблиската железничка или 
чгрзходна станица до колку на територијата на околната 
има железнички односно воден пат. Ако преку територијата 
ма »»ќелијата не минува железнички нити воден пат, како 
локарна односно истоварив станица се подразбира седиште-
то на околината односно некое друго по згодно место за 
лримо-лневавање житарици утврдено со претходна спогодба. 

XXI. 
Кога откупното претпријатие продава јачмен, овес, 'рж 

и ржано брашно на трговско претпријатие на големо чие 
седиште се навоѓа на територијата на друга народна, репу-
блика ќе се применуваат прописите на Напатствието за фор-
мирање (структура) на повисоката единствена продаваа цена 
не големо за житарица, брашно и гриз во економската 
(04»'49 година) „Службен лист на ФНРЈ" бр. 79/48 год.). 

XXII. 
За повреди на одредбите од ова напатствие водење од-

делно конто, како и одредбите за формирање цени, до колку 
не иреставуват кривично дело директорот на претпријатието 
и одговорниот службеник ќе се казнат се парична казна де 
ГО.ОРО динари. 

Покрај това овие лица се должни да ја накнадат сета ма-
теријална штета што ја сториле со својата неправилна ра-
бота. 

Постапката ја водат и казни изрекуваат одбори на око-
лиските (градските) народни одбори во прописите од Основ-
ниот закон за прекршоците. 

XXIII 
Сите извршени продавања на јачмен, овес и 'рж од родот 

иа 1018 год. до почетокот на применувањето на ова напат-
ствие освен онија испорачки што се веќе пресметани, 
ствие освен онија испорачки што се веќе прошетани ќе се 
лресжеч-ат. 

XXIV. 
Ова напатствие ќе се применува од 1 октомври 1948 год. 
Број 16793, ноември 1948 год. Скопје. 

Министер за тргрвија негодување, 
(К. Милевски е. р.) 

2 6 * 7 

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за економскочсомер-
дијадната струка, а во согласно со Претседателот на Вла-
дата на Народна Република Македонија, го издаваме след-
ното 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИТЕ 
СО ЗВАЊЕ ПОМЛАД КОМЕРЦИЈАЛНО!", КОМЕРЦИЈАЛНО? 

И ВИШИ КОМЕРЦИЈАЛНО! 
I. Со Наредба га бр. 15536 од 9 XI 1948 год. укината е 

приправничката служба за звањето комерцијално и виши 
комерцијално и одредена стручната спрема потребна за вр-
шење звањата помлад ко мерни јал ист, комерцијално и виши 
комерцијално. Во врска со ова има да се наврши дополни-
телно пре во дење на затечените приправници, и те« 

а) Приправниците за звањето помлад кемернијалист е« 
непотполна средна или на нејзе рамна школа — ве звањето 
постар стопански помошник: 

б) приправниците за звањето комерцијално се заврше-
на потполна средна или на нејзе рамна шкода — ве припраа 
ници за звањето помлад комерцијално; 

в) приправниците за звањето виши комерцијално со фа-
култетска спрема или на нејзе рамна школа — ве приправ-

ници за звање помлад економист. 
И. Приправниците од точ. 1 ги задржуват досегашните 

основни плати — доколку овие по преведувањето би им биле 
помали — се додека со назначувањето со одреденото звање 

односно со напредувањето во платата на исто звање и м 
од пониско во повисоко звање, кјоа достасат или не ја над-
минат досегашната плата. 

НП Ова напатствие ина да се примени на сите службе-
ници што со денот на влегувањето во сила на Наредбата 
бр. 15536 од 9 ноември 1948 год. се затечени во служба во 
својство на приправници на наведените звања од економско« 
комерцијалната струка, без оглед да ли после влегувањето 
во сила на споменатата Наредба веќе биле преведени или не, 

IV. Ова напатствие влегува во сила со денот на образу-
вањето во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

Бр. 17721 од 9 ноември 19488 год. Скопје. 
Согласен 

Претседател на Владата на НРМ 
ЈЕ Количевски е. р. 

за трговија и снабдување, 
Министер 

К. Мидовски е. р. 

на Планската комисија на НРМ 
Претседател, 

С. Гигов е. р. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата на влагата иа ФНРЈ. 
*за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, Фон-
дот на раководството и Централниот Фонд на државните 
индустриски производители и претпријатија од локално зна-
чекие, Планската комисија на Н.Р. Македонија пропишува 

. Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ТРОШКОВИТЕ КОИ ВЛЕГУВАТ ВО ПОЕДИНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНСКАТА ПРОДАЈНА ЦЕНА НА ПРОМ 
ЗВОДИТЕЛОТ НА ЛОКАЛНОТО СТОПАНСТВО 

I. Во елементот "трошковите на материјалот4' вл егу ват 
трошковите: 

1) основни материјали: скровит и полу производи; 
2) помоќни материјали: карбит, оксиген и сите матери-

јали кои влегуват во помал процент во процесот на произ-
водството и можат да се утврдат за калкулативна единица; 

3) погонски материјал: струја за погон, дрва, јаглев на-
фта, бензин и други кои служат за пото« ве процесот; 

4) амбалажа која е нераздвојна од произведе*; 
5) трошкови на материјалот: утовар, истовар и вревеа 

до складот; и 
в) посебни услуги (такви услуги кои се вршат од дру-

ги претпријатија). 
II. во елементот надници за изработка влегуват тро-

шковните: 
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1) плати за работеа рана во производството и 
2) социјален допринос под 1. 
111. Во елементот "режија4* влегуваат следните тро-

шкови: 
1) Плати на административниот и помоќно-техничииот 

•ере опал; 
2) Плати на техничкото раководство; 
3) Социјален допринос на платите под 1 и 2; 
4) Лични и функционални и други додатоци на версо-

малот под 1 и 2; 
5) Издатоци на наднАци заплетени поштеди и боловања; 
С) Издатоци на надници за државни празници; 
7) Издатоци на надници за годишен одмор; 
8) Издатоци за едномесечни принадлежностн на работ-

ници и службеници повикани на •тслужење на војниот рок; 
9) Надници за чекање ло случај застој ка машини в 

невреме; 
10) ^продуктивна работна рака иа учениците; 
11) Социјален допринос на надниците за издатоците 

•од 5, 6, 9 и 10; 
12) Допринос за кадрови; 
13) Допринос за заедничка управа — ДОР; 
14) Канцелариски материјал; 
15) Часописи и службени весници. 
1*) Ситни оправки од други или во сопствена рпс;;ѕ»а; 

Отпиен на ситен инвентар; 
пг) Осветлење за утрошен ка сијалици; 

Огрев?' 
4 .) Вода; 
2") Такси; 
'.•'/) Осигурање на зградите, инвентарот и стоката; 
33) Поштански, телеграфски и телефонски трошкови; 
24) Трошкови на платен фонд; 
25) Одржување на моторните и запрежни возила; 
26) Останати ситни трошкови; 
27) Наем — кирија за згради; 
28) Разноски за рачна амбуланта; 
29) Рази ос ки за хигиенско-техничка заштита на работата; 
30) Разноски за одржување на чистотата; 
31) Патни трошкови (железнички и аутомобиле™ кар-

ти); и 
^ Дневници »а патување. 

Ова напатствие влегува во сила од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Народна Република Македо-
нија", а ќе се применува од 1 јануари 1949 год. 

Кр. 6738 о* 24 ноември 1948 год,, Скопје. 

Претседател 
на Планската комисија иа ПРМ, 

С т р . Г и г о в , е. р. 
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З А П И С Н И К 
Од I »еднина на 1У-то редовно заседание на На-

родното собрание на Народна Република Македонија 
одржана на 24 ноември 1948 година. 
Претседавал: Претседателот Д-р Димитар Несторов. 
Претседателот Д-р Димитар Несторов еотнтува де-

ка секретарите на Народно и > собрание на НРМ се отсутни 
а предложува да го води записникот на 1\'-то редовно за-
ведат« на Народното собрание народниот пратеник Димч« 
Беловски. Ј ' ното собрание го усвои предлогот на Прет-
седателот, а г .»динот пратеник Димче Беловски го завзе-
де своето место. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори пр-
вата седница на 1У-то редовно »аседание на Народното со-
брание на НРМ во 9,45 часот. 

Присатните народни пратеници го сослушаа етоејќи чи-
тањето на Указот на Президиумот на Народното собрание 
»а НРМ Бр. 24 од 13 ноември 1948 година за свикување Ка-
ро "пото собрание на IV то редовно заседание. 

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред, 
Цретсгд ледот на Народното собрание Д-р Димитар Несто-

5ов, соопштува дека Президиумот на Народното собрание 
а НРМ со писмо бр. 1824 од 23 ноември 1948 год. бара да 

Се од Народното собрание потврдат указите донесени во ме-
ѓувреме™ од Ц1-то до 1У-то редовно »аседание на Народ-
ното собрание. 

Се соопштува дека Владата на НРМ, на основа чд. 
бб од Уставот на НРМ му поднела на Народното собрание 
На решавање: предлог на Законот за забранување држање 
жози на територијата на Народна Република Македонија; 
предлог ва Законот за признавање полноважноста ва б р * 
Ковите склучени пред 9 мај 1946 година; предлог на Захо* 
вот ва прогласување ва дел од горените вредел« ва Пари-

з е р Планина за Национален парк; предлог иа Јаконог за 
надлежностите на месните народни одбори за пропишување 
на административни казни; и предлог на Законот ва седум-
годишно основно школување. 

Се соопштува дека Вележа на ПРМ бара да се од 
Народното собрание потврдат сите уредби донесени на е« 
снова чл. 1 од Законит за < и « <'<чвлње Владата на Народна 
Република Македонија за донесување уредби по прашањата 
од народното стопанство и обновата на земјата 

Се соопштува дека Презндиумот на Народното собра-
ние со писмо бр. 1825 од 23 ноември 1948 год. доставува 
решение Бр. 3 од 16 септември 1948 год. за отстранување 
од должност претседател на Врховниот суд на НРМ, Тасев 
Коста Каранфилов; и писмо бр. 1826 од 23 XI 1948 год. со 
кое доставува решение Бр. 11 од 23 октомври 1948 год. за 
одземање имунитетното право на народниот пратеник Д-р 
Неџат Аголи. 

Се соотшпук.ч дека народниот пратеник Димитар Шули 
има подадено молба до Народното собрание со која лава 
оставка на мандатот. 

Се соопштува дека народниот правник Д-р Бор*. 
Спиров и група народни пратеници поднесле до Народно^ 
собрапн« на решаваше проект на Правилникот за работата 
ва Народното собрание на НРМ. Претседателот го известува 
Собранието дека предлогот, ио желанне на предлагачите, 
е испратен до Законодавниот одбор. 

Врховниот суд на НРМ достави до Народното собра-
ние препис од пресудите со кои сс осудени народните пр 
теници: Емин Кал гана. Хасан Ибраим Хасан и Трајан Геор-
гиев Блажески. Претседателот го известува Собранието да 
пресудите и оставката се испратени до Мандатно-имуннтет-
ниот »'»бор на.проучување и изготвување извештај. 

Се соопштува дека сите молби и жалби упатени до 
Народното собрание се испратени до Одборот за молби и 
жалби на проучување. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов го известува 
Собранието лека сите лаконски предлози се испратени до 
Законодавниот одбор и одборот по сите овие законски пред 
лози >•" поднел па Н-----•лото собрание сион извештаи. 

Народното собрл«"« по предлог на Претседателот Д-р 
Димитар Напорон с> '.пи барани отсуства на народните 
пратени пгт- Гпг-гч1 С-- - "-ски, Трајче Точевски. Лазар Ги-
РОГ ки. м. «>«•. т.'М!!0 Благоја Талевски, 
Саид Мустафа, Наум П. Сотировски, Фируз Назифов, Крете 
Матко* * ! ' . . - • N 'Уси-. Јпг "и Алил.1, 
Спасе Костов и Д-р Стерјо Боздов. 

По тоа Претседателот објавува да се минува на днев-
ниот ред: на ли * ргд. По предлог на Прст 
седателот, • /..„"•• >•••.,. цената сечгоша 
следниот диеген ред: 

1 претрес "> -мг« на П^тмлинкот за работата 
па Народното собрание на Народна Република Македоија^ 

2. претрес на предложи ил. Законот за забранување 
држаше кози на тег""1""" '"' Папочна Република Ма-
кедонија; 

3. претрес на предлогот на Законот за признавање 
полноважноста на браковите склучени пред 9 мај 1946 го* 
дина; 

4. претрес на предлогот на законот за прогласување на 
дел од борските предели на Пернстер Планина за Национален 
парк; 

5. претрес на предлогот на Законот за надлежноста на 
месните народни одбори за пропишување на админкстратив 
ни казни; 

6. прет пес на пр?-потот на Законот За еедумгодншно-
то оеновно школување; 

7. претрес на предлогот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за државните службеници на На-
родна Република Македонија: 

8. Одобрување и потврдување »а указите иа Презњ 
диумот донесени во мепвгемето од Ш-то до 1У-Т0 редови* 
заседание*на Н а р о д н о собрание; 

9. одобруање и потврдување »а уредбите донесени 
од Владата на НРМ од областа на народното стопанство и 
обновата на земјата во времето од 29 април до 30 ноември 
1948 година. 

Потоа Претседателот Д-р Димитар Несторов ја закл>учк 
во 10,30 часот првата седница на 1У-то редовно васеданпе 
на Народното собрание, а идната ја закажа »а после половни 
час. 

34 ноември 1941 годива, ©копје 

Секретар, Претседател, 
Димче БМУЧМКР е. џ. Д-р Димитар Повторев е. р. 
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С о д р ж и н а 
Страна 

•пање и дополнување иа 
нп ^ државните службеници на На* 

ва Република Македонија 293 
њом за државните службеници на На-
»лмп Република Македонија 299 

рУр<мба за народни геа фи 308 
Уреава за оснивање на Главна дирекци-
ја на републиканците рударски претпри-
јатија на Министерството на индустрија-
та и рударството на НР Македонија 309 

78 Уредба за дополнение на Уредбата за 
оснивање на главни дирекции на Мини-
стерството на индустријата и рударството 
на НР Македонија 309 

79 Наредба за откупни (интерни) цени на 
сенето и сла мата на подрачјето на Народ-
на Република А^акедонија 309 

280 Наредба за попис-инвентарисање на сред-
ствата на производството и нивните изво-
ри кај државните и задружните трговски 
претпријатија и трговските ппетпријатија . 
на општествените организации на подра-
чјето на Народна Република Македонија 309, 

281 Наредба за снабдувањето на учителите 
на територија па ПРМ 310 

282 Наредба за укинување на веќе установе-
ната приправничка служба за звањето 
комерцијална- за вртење звања „помлад 
„комерцијална", „комерцијална и „ви-
ши комерцијална" 311 

283 Наредба за единствени меки во продажба 
на мало на пченицата, царевата 'ржта, 
пченичното и ца решеното брашно и гри-
зот на подрачјето на Народна Републи-
ка Македонија 311 

281 Решен,е за оснивање на контролни секто-
ри, олеленија односно отсели за ресорна 
контрола во минис^дрвтеата, комитетите, 

комисиите на Владата ЗМ 
285 Решенија распишување избори за едно 

одборничко место за местен народен од-
бор во Гостивар во изворната единица 
бр. V З И 

286 Напатствија за формирање (структура) 
на пониските единствени продавни цени 
големо на 'рж, јачмен, овес и 'ржано бра-
шно за економска 1948/49 година на под-
рачјето на Народна Република Македо-
нија 

287 Напатствие за дополнително преведува-
ње на приправниците со знање „помлад 
комерцијална", „комерцијална" и „ви-
ши комерцијална". 313 

288 Напатствие за трошковите кои влегу-
О ват во поедините елементи на пл. 314 

289 Записник од 1 седмина на 1У-то редовно 
за седа ни ј е „лѕГТНа родно собрание на НР 
Македонија одржана на 24 ноември 1948 г. 314 

312 
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