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У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Основ-
ниот закон за управување со државните стопански 
претпријатија и со повисоките стопански здруженија 
о д страна на работните колективи кој што го донесоа 
Сојузното векје и Векјето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ на своите седници од 27 јуни 
1950 година, а ко ј што гласи: 

Со цел да се постапно оствари управувањето со 
државните стопански претпријатија и с о повисоките 
стопански здруженија од страна на самите работни 
колективи спрема социјалистичкото начало дека со 
општественото производство непосредно да управу-
ваат самите производители; 

со цел на натамошниот развиток на демократските 
начала на народното самоуправување; 

•Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија донесува 

О С Н О В Е Н З А К О Н 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И СО ПОВИСОКИТЕ СТОПАНСКИ 
ЗДРУЖЕНИЈА ОД СТРАНА НА РАБОТНИТЕ КО-

ЛЕКТИВИ 

I. Основни начала 

Член 1 

Со фабриките, рудниците, со саобракјајните, тран-
спортните, трговинските, селскостопанските, шумските, 
комуналиите и другите државни стопански претпри-
јатија, како го општонароден имот, од името на 
општествената заедница управуваат работните колек-
тиви во рамките на државниот стопански план, а врз 
основа на правата и должностите што се утврдени со 
закони и со други правни прописи. 

Работните колективи го остваруваат ова управу-
в а њ е преку работничките совети и управните одбори! 
на претпријатијата и преку работнички совети и управ-
ните одбори на повисоките стопански здруженија, во 
кои што е здружено повекје стопански претпријатија. 

Член 2 
Работничкиот совет на едно претпријатие и ра-

ботничкиот совет на повисоко стопанско здружение 
ги избираат и разрешаваат работните колективи. 

Во помали претпријатија целиот работен колектив 
го сочинува работничкиот совет. 

Член 3 
Работничкиот совет се избира на една година. 
Работничкиот совет како и поодделни негови чле-

нови можат да бидат, оповикани и пред да истече 
времето за кое што се избрани. 

Член 4 
Работничкиот совет, како претставник на работ-

ниот колектив, избира и разрешава управен одбор и 
извршува други права определени со законот. 

Член 5 
Управниот одбор управува со стопанско™ прет-

пријатие односно со повисокото стопанско здружение 
и му одговара за своето работење на работничкиот 
совет и на надлежните државни органи, а управниот 
одбор на претпријатието му одговара и на управниот 
одбор на повисокото стопанско здружение. 

Согласно на ова одговорност, управниот одбор 
работи врз основа на закони и други правни прописи, 
врз основа на заклучоците од својот работнички совет, 
како и врз основа на наредбите и напатствијата на 
надлежните државните органи, односно на управниот 
одбор од повисокото стопанско здружение. 

Член 6 
Управниот одбор се избира на една година. 
Во новиот управен одбор можат да бидат изо 

рани н а ј п о в е ќ е една третина од членовите на управ-
ниот одбор од миналата година. 

Никој не може да биде член на управниот одбор 
повекје од две години по ред. 

Членовите на управниот одбор додека им трае 
мандатот не ги напуштаат своите редовни должности: 
и работи во претпријатието. 

За своето работење во управниот одбор члено-
вите не примаат плата. 

Член 7 
На член од управниот одбор додека му трае ман-

датот не може да му биде откажан договорот за ра-
бота односно службата, нити може тој без своја со-
гласност да биде преместен. 

Член 8 
Со производството и со работењето на претпри-

јатието раководи директорот на претпријатието, а со 
работите и со работењето на повисокото стопанско 
здружение раководи директорот на здружението. 

Додека не определи законот инаку, а за да се 
обезбеди правилното стручно раководење со претпри-
јатието и со повисокото стопанско здружение, ди-
ректорот на претпријатието ке го назначува управ-
ниот одбор на повисокото стопанско здружение, од-
носно надлежниот државен ор гди ако претпријатието 
не е з д р у ж а т , а директорот,/на Повисокото здруже-
ние надлежниот државен орган. 

Работничкиот совет ш и управниот одбор на прет-
пријатието можат да дадат предлог да се смени ди-
ректорот на претпријатието. 

Член 9 
Директорот по својата должност е член на управ-

ниот одбор. 
Директорот на претпријатието за своето работење 

одговара на управниот одбор на претпријатието, на 
управниот одбор и на директорот од повисокото сто-
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пачеко здружение, како и на надлежниот државен 
срган, а директорот на и високото стопанско здру-
жение на управниот одбор и на надлежниот државен 
срган. 

11. Работнички совет ка претпријатието 
Член 10 

Работничкиот совет на претпријатието има од 15 
до 120 члена. 

Бројот на членовите на работничкиот совет о д 
секое претпријатие се определува со правилата на 
•претпријатието, а во зависност од големината и струк-
турата на претпријатието*. 

Изборите за работнички совет се одржуваат на 
почетокот на секоја година. Владата на ФНРЈ може 
да определи за поодделни гранки на стопанството и 
друго време з.ч избираше на работничките совети. 

Во претпријатието што имаат помалу од 30 ра-
ботници и службеници целиот работен колектив го 
сочинува работничкиот совет. 

Член 11 

Работничкиот совет на претпријатието се избира 
со општо еднаква и непосредно гласачко право со 
тајно гласање. 

•Избирачко право за избирање работнички, совет 
имаат работниците кои што, по по стое кј,ите прописи, 
склучиле со претпријатието договор за работа, како 
и техничкиот и инженерскиот персонал и другите слу-
жбеници на претпријатието. 

Член 12 

Изборите за работничкиот сонет на претприја-
тието се спроведуваат, по правило, врз - основа на 
единствена кандидатска листа за целото претпријатие. 

Право за предлагање на кандидатски листи има 
синдикалната организација односно определен број 
работници и службеници. 

Член 13 

Во претпријатијата што имаат до 500 работници 
и службеници кандидатска листа може да предложи 
една десетина од работниците и службениците што 
имаат гласачко право, со тоа што бројот на лредложу-
важите не може да биде помал од пет. Во претприја-
тијата што имаат повекје од 500 работници и: службе-
н и ц и кандидатска листа може да предложи онолкав 
број работници и службеници колку што изнесува 
бројот на членовите од работничкиот совет кој што 
ке се избере. 

Помегју цредложувачите мораат да бидат рамно-
мерно застапени поодделни издвоени погони и еди-
ници на претпријатието. 

Член 14 
Кандидатската листа се дава писмено и мора да 

има имиња од онолку кандидати колку што се изби-
раат членови на работничкиот совет. 

Кандидатската листа ја потпишуваат п р е д л о ж и 
вапите. 

Член 15 
Кандидатските листи мораат да бидат објавени во 

претпријатието најмалку пет дена пред денот на из-
борите. 

Член 16 
Со изборите за работничкиот совет раководи из-

борната комисија назначена од синдикалната органи-
зација. 

Гласањето се извршува на избирачките места. 
Изборната комисија определува избирачки места и 

назначува избирачки одбори. 

Член 17 
Гласањето се извршува со гласачки листчиња. 
На секое гласачко листче се записани по ред ими-

њата на кандидатите што се предложени на одно-
сната листа. 

Член 18 
Секој избирач добива онолку гласачки листчиња 

колку што има нредлежени кандидатски листи. 
Секој избирач има право наместо предложениот 

кандидат на една кандидатска листа, со прецртување 
на неговото име, ла внесе име од друг кандидат од 
редот на работниците и службениците на претприја-
тието, што имаат гласачко право. 

Гласачките листчиња што се однесуваат на кан-
дидатските листи за кои што не сака да гласа, изби-
рачот ги става на определено место во одделната 
просторија, во која што го пополнува гласачкото 
листче. 

Гласачкото лпстче од онаа кандидатска диета за ко ја 
што гласа, избирачот го свиткува и го става пред 
избирачкиот одбор во гласачката кутија. 

Член 19 

З а избран« за членови на работничкиот совет се 
сметаат кандидатите што добиле најголем број гласови 
иа онаа кандидатска листа за која што гласало мнозин-
ството на работниците и службениците. 

Член 20 

Работничкиот совет избира претседател о д редот 
на своите членови. 

Претседателот на работничкиот савет не м о ж е 
да биде член на управниот одбор. 

Член 21 

З а с е д а ш ј а т а на работничкиот совет ги свикува и 
им г пет сед гс а: претседателот на советот. 

- Заседанијата на работничкиот совет се одржуваат 
најмалку еднаш во 6 недели. 

Претседателот е должен да свика заседание на ра-
ботничкиот совет по барање на управниот одбор од 
претпријатието, синдикалната организација, една тре-
тина од членовите на работничкиот совет или по 
барање на директорот. 

Член 22 
Работничкиот совет решава полноважно ако на 

заседанието се присутни п о в е ќ е т о од половината 
членови. 

Работничкиот совет донесува решенија со мно-
зинство на гласовите од присутните членови. 

Член 23 
Работничкиот совет на претпријатието: 
одобрува основни планови и завршна сметка на 

претпријатието; 
донесува решенија за управување со претприја-

тието и за остварувањето на стопанскиот план; 
избира, разрешава и сменува управен одбор на 

претпријатието или поодделни негови членови; 
донесува правила на претпријатието со потврда 

на управниот одбор на повисокото стопанско здру-
жение, односно на надлежниот државен орган; 

расправа за извештаите за работењето на управ-
ниот одбор и донесува решенија за одобрување на 
неговото работење; 

расправа за поодделни мерки на управниот одбор 
и донесува решенија за нив; 

врши расподелба на оној дел о д акумулацијата 
што му останува на располагање на претпријатието 
односно на работниот колектив. 
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Член 24 
На седниците од работничкиот совет должни се 

да присуствуваат директорот и другите членови на 
управниот одбор. 

Секој член на работничкиот совет има право да 
поставува прашање на управниот одбор и на директо-
рот што се однесува до нивната работа. 

Управниот одбор и директорот должни се да да-
дат одговор на заседанието' на работничиот совет. 

III. Управен одбор на претпријатието 
Член 25 

Управниот одбор на претпријатието има 3 до 11 
члена, вклучувајќи го во тој број и директорот. 

Бројот на членовите од управниот одбор на секое 
претпријатие се определува со правилата на претпри-
јатието, а во зависност од големината и структурата 
на претпријатието. 

Управниот одбор на претпријатието се избира од 
редот на работниците, техничкиот и инженерскиот 
персонал и од другите службеници на претпријатието 
што имаат избирачко право. 

Најмалку три четвртини од членовите на управ-
ниот одбор мораат да бидат работници што работат 
непосредно во производството, односно во основната 
стопанска дејност на претпријатието. 

Член 26 
Избирањето на управниот одбор го врши работ-

ничкиот совет веднаш после своето конституирање. 
Избирањето на членовите на управниот одбор се 

извршува врз основа на кандидатски листи и со тајно 
гласање. 

Заедно со членовите на управниот одбор се избира 
И определен број заменици. 

Право на п р е д л о ж у в а ^ кандидатска листа има 
една десетина од членовите на работничкиот совет. 

Мандатот на членовите од управниот одбор на 
претпријатието трае додека не се избере нов управен 
одбор. 

Управниот одбор и поодделни негови членови 
можат да бидат заменети и пред да истече времето 
за кое што се избрани. 

Член 27 
Управниот одбор на претпријатието: 
состава предлози на основните планови на прет-

пријатието: 
донесува месечни оперативни планови; 
сс грижи за правилното работење иа претпри-

јатието ; 
состава предлог за внатрешната организација на 

претпријатието и предлог за систематизација на ра-
ботните места; 

состава предлог за правилата за работниот ред во 
претпријатието и донесува мерки за зајакнување на 
р а бо тлата дис цнил 11 на; 

решава за . назначувањето на службеници на ра-
ководни положби во претпријатието; 

донесува решенија по повод на поплаките на ра-
ботниците и службениците на решенијата за отказот 
и внатрешниот распоред на работите; 

превзема мерки за да се унапреди производството 
на претпријатието, а особено за рационализација на 
производството, за наголемување производителноста 
на трудот, снижувањето трошковите на производство-
то, подобрување квалитетот на производите, спрове-
дување на штедење, намалување на од пад оци. и 
шкарт; 

решава за прашањата на работните норми во 
претпријатието; 

решава за прогласувањето на ударници и за ра-
ционалнзаторските и новаторските предлози; 

превзема мерки за стручното издигање на работни-
ците и службениците на претпријатието, како и за 
нивното правилно распоредување на поодделни ра-
ботни места; 

се грижи за правилното применување на пропи-
сите за работните односи во претпријатието, за пла-
тите, надниците и унапредувањето на работниците и 
службениците, за заштита на работењето и за соци-
јалното осигурување, како и за подобрување живот-
ните услови на работниците и службениците во прет-
пријатието; 

донесува план за користењето на годишниот 
одмор на работниците и службениците во претпри-
јатието; 

превзема мерки за заштита и за правилна упо-
треба на општонародииог имот со кој што управува 
претпријатието и превзема мерки за откривање, спре-
чување и отклонување појави на штеточинство, ра-
сипништво и други форми на несовесно однесување 
кон општонародниот имот. 

Управниот одбор на претпријатието одговорен е 
за извршувањето на планот и за правилното работење 
на претпријатието. 

Член 28 
Управниот одбор избира претседател помегју 

своите членови. 
Директорот не може да биде претседател на управ-

ниот одбор. 
Претседателот на управниот одбор раководи со 

седниците на управниот одбор и подготвува заедно 
со директорот дневен ред за седниците. 

Член 29 
Управниот одбор на претпријатието работи ко-

лективно и донесува свои решенија' само на седни-
ците. 

Седниците на управниот одбор ги свикува прет-
седателот. 

Претседателот е должен да свика седница на управ-
ниот одбор по барање на директорот или на одделен 
член од управниот одбор. 

Член 30 
Управниот одбор на претпријатието полноважно 

донесува решенија ако е присутно на седницата по-
в е д е од половина на неговите членови. 

Решенијата на управниот одбор се донесуваат со 
мнозинство на гласовите од присутните членови. 

Член 31 
Членовите на управниот одбор, за времето додека 

се завземени со работите на управниот одбор, имаат 
право на накнада во висина на изгубената заработка. 

Член 32 
Управниот одбор на претпријатието има право и 

должност да испрати до надлежниот државен орган 
сво« поплаки и забелешки на решенијата, наредбите 
и налетети јата од управниот одбор на 'повисокото 
стопанско здружение, за кон што смета дека не се во 
согласност со законот или дека се штетни по интере-
сите на претпријатието, но не може да го обустави 
нивното извршување, додека не донесе свое решение 
надлежниот орган. 

Член 33 
Член на управниот одбор на претпријатието кој 

што не се согласил со решението на управниот-одбор 
може да ги соопшти своите забелешки на управниот 
одбор од повисокото стопанско здружение, односно на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Член на управниот одбор може само на седницата 
на управниот одбор и на работничкиот совет да ги 
изнесе споите забелешки за работата на директорот. 

Член 34 
Членовите на управниот одбор должни се да ја 

чуваат државната и службената тајна. 
За своето работење во уп па в и нот одбор члено-

вите одговарат како службен:', лица. 
Член ,45 

Со цел да се проучат одделни прашања и да се 
подготват предлози за работите од својот делокруг. 



Страна 792 — Број 43 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 5 јули. 1950 

управниот одбор на претпријатието може да оснива 
одделни комисии од редот на работниците и службе-
ниците на претпријатието. 

IV. Директор на претпријатието 
Член 36 

Директорот го организира процесот на работе-
њето во претпријатието и непосредно раководи со 
остварувањето на планот и со работењето ма претпри-
јатието, извршувајќи ги законите и другите_прописи, 
решенијата на управниот одбор на претпријатието и 
наредбите и напатствијата од надлежните државни 
•органи, како и на управниот одбор и на директорот 
ед повисокото стопанско здружение. 

Директорот е непосредно одговорен за извршу-
вањето на законите, другите правни прописи и на-
редби од надлежните државни органи и го обезбедува 
нивното применување во претпријатието. 

Член 37 
Директорот на претпријатието, во рамките на сто-

панскиот план и согласно на решенијата од управниот 
одбор на претпријатието, склучува договори и ги ра-
споделува обртките средства. Договорот е полнова-
жен штом ке го склучи директорот. 

Директорот го застапува претпријатието пред 
државните органи и во правните односи со одделни 
физички и правни лица. Тој може да овласти друго 
лице да го застапува претпријатието во определени 
правни работи. 

Член 33 
Директорот на претпријатието прима работници 

па работа и назначува службеници во претпријатието, 
освен оние за кои што со одделни прописи е опре-
делено инаку, и донесува решенија за нивните работни 
односи со претпријатието. 

Директорот на претпријатието донесува решенија 
за откачите на работниците и службениците, доколку 
врз основа на општите прописи не е пренесено тоа 
право на други лица во претпријатието. 

Против секое решение за отказот или за распо-
редот на друга работа, работниците и службениците 
имаат право на поплака до управниот одбор на прет-
пријатието. кој што донесува конечно решение. 

Член 39 
Директорот на претпријатието извршува распоред 

на работниците и службениците на одделни работи и 
им определува должности. 

Работниците и службениците на претпријатието 
одговорни му се на директорот за своето работење 
во претпријатието. 

Директорот на претпријатието обезбедува дисци-
плина во работите и работењето на претпријатието. 

Член 40 
Ако директорот смета дека решението на управ-

ниот одбор е противно на законот, на правните про-
писи, на плановите или на наредбите од надлежните 
државни органи, должен е за тоа без одложување да 
го извести управниот одбор од повисокото стопанско 
здружение, односно надлежниот државен орган, и вре-
мено да го запре извршувањето на решението, додека 
управниот одбор од повисокото стопанско здружение, 
односно надлежниот државен орган, не донесе ко-
нечно решение. Управниот одбор од повисокото сто-
панско здружение, односно надлежниот државен орган, 
должен е да донесе свое решение веднаш, а најдоцна 
во срок од 10 дена. 

Директорот на претпријатието може да превземе 
Мерки што се потребни за извршување на планот и 
Правилното работење на претпријатието од надле-
жноста на управниот одбор, за случај да не ги донел 
На време управниот одбор. Директорот за превземе-

ните мерки ке го извести управниот одбор на претпри-
јатието на првата следна седница. 

V. Работнички совет, управен одбор и директорот на 
повисоко стопанско здружение 

Член 41 
Работничкиот совет на повисоко стопанско здру-

жение го избираат работните колективи од сите здру-
жени претпријатија сразмерно на својот бројем состав. 
Работничкиот совет на повисокото стопанско здру-
жение има 30 до 200 члена. 

Член 42 
Управниот одбор на повисокото стопанско здру-

жение се состои од 5 до 15 члена*, вклучувајќи го 
во тој број и директорот. 

Најмалку три четвртини од членовите на управ-
ниот одбор мораат да бидат работници што работат 
непосредно во производството, односно во основната 
стопанска дејност на одделни претпријатија. 

Член 43 
Директорот на повисокото стопанско здружение 

го назначува Президиумот на Народната скупштина! 
на ФНРЈ, односно црезидиумот на народната скупшти-
на на народната република, односно народниот одбор. 

Член 44 
Со посебен закон ке се донесат прописи за на-

чинот на избирањето, делокругот и работењето ка 
работничките совети и на управните одбори од пови-
соките стопански здруженија како и за положбата и 
овластувањата на директорот. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 45 

Владата на ФНРЈ во соработка со владите на на-
родните републики и со Централниот одбор на Соју-
зот на синдикатите на Југославија ке превземе мерки, 
изборите за работничките совети и за управните од-
бори на претпријатијата да се спроведат веднаш по-
сле влегувањето во сила на овој закон. 

Член 46 
Со посебни сојузни и републички закони и про-

писи од Владата на ФНРЈ, а врз основа на начелата 
од овој закон, ке се донесат натамошни прописи за 
работничките совети и за управните одбори на прет-
лријгтттјата и повисоките стопански здруженија. 

Член 47 
Додека не се донесат закони од претходниот член, 

Владата на ФНРЈ може со уредба да донесува про-
писи за работничките совети и за управните одбори 
на повисоките стопански здруженија, а Владата на 
ФНРЈ и владите на народните републики прописи за 
спроведувањето на овој закон. 

Член 48 
Овој закон аналогно ке се применува и на сто-

панските претпријатија од општествените организа-
цији. 

Владата на ФНРЈ по исклучение може да пропише 
за одделни воени стопански претпријатија, органите 
на работните колективи за управување со претпри-
јатијата да се образуваат поинаку одошто е тоа про-
писано со овој закон, одредувајќи го во исто време 
и нивниот делокруг. 

Во претпријатијата што немаат уште правила бро-
јот на членовите на управниот одбор ке го определи 
работничкиот совет. 



Среда* 5 јули 1950 СЛУЖБЕН' ЛИСТ Број 43 — Страна 801 

Член 49 
Прописите на Основниот закон за државните сто-

пански претпријатија и други прописи, доколку се во 
.спротивност со овој закон, престануваат да важат. 

Член 50 
Овој закон влегува во сила со осмиот ден од 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

У. бр. 1488 
2 јули 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

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

392. 
У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
со чл. 4 точ. 9 од Законот за Презндумот на Народ-
ната скупштина на. ФНРЈ, Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за опови-
ку вање на народните пратеници на Народната ску-
пштина на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на на-
родите) што го донеле Сојузното векје и Векјето на 
народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите 
седници од 27 јуни 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА »ПОВИКУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (СОЈУ-

ЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ) 

I. Основни одредби 

Член 1 
Народните пратеници на Народната скупштина на 

ФНРЈ за својата работа одговорни им се на избира-
чите. 

Народниот пратеник е должен да им поднесува 
на избирачите извештаи за својата работа, за рабо-
тата на Народната скупштина на ФНРЈ и на Векјето 
на кое што му припала. 

Избирачите можат да бараат од народниот прате-
ник, тој да им поднесе извештај за работата. 

Член 2 
Мандатот на народниот пратеник на Народната 

скупштина на ФНРЈ може да се ©повика. 
Избирачите имаат право со ©повикување да го 

сменат народниот пратеник за времето додека му трае 
мандатот, ако не ја ужива пов.екје народната доверба* 

Ч 
Член 3 

Народниот пратеник од Сојузното векје можат 
да го оповикаат само избирачите од изборната око-
лија во која што е избран. 

Народниот пратеник од Векјето на народите мо-
же да го оиовика народната скупштина на народната 
република во која што е избран, односно Народната 
скупштина на Автономната покраина Војводина или 
Обласниот народен одбор на Автономната Косовоко-
Метохиската Област, ако е избран во овие автономни 
единици. 

Член 4 
Народниот пратеник на Сојузното векје ©повикан 

е само ако за неговото »повикување гласало апсо-
лутното мнозинство од запираните избирачи на избор-
ната околија во која што е избран. 

Народниот пратеник на Векјето на народите опа« 
викан е само ако за неговото оповикување гласало 
апсолутното мнозинство на членовите од претставнич-
кото тело што е надлежно за оповикување. 

Член 5 
Ако е ©повикан народниот пратеник, пратеничкиот 

мандат му припала на неговиот заменик. 
Ако се ©повикани како пратеникот на Сојузното 

векје така и неговиот заменик, се расписуваат до-
полнителни избори, за да се избере нов народен пра-
теник и негов заменик во определената изборна око-
лија. 

Ако е оповикан пратеникот од Векјето на наро-
дите и неговиот заменик, мандатот му припала на пр-
виот заменик по ред од кандидатската листа на која 
што ©повиканиот народен пратеник бил избран. 

Члан 6 
Народниот пратеник према кој што е започнат* 

постапка за ©повикување престанува да биде член на 
векјето на Народната скупштина на ФНРЈ од денот 
кога што е извршено ©повикувањето. 

Векјето на кое што припала народниот пратеник 
спрема кого е започната постапка за отповикување, 
може со апсолутно мнозинство на гласовите да реши 
народниот пратеник да биде оддалечен додека не се 
реши прашањето на неговиот мандат од секаква ра-
бота во Народната скупштина на ФНРЈ. 

Член 7 
Оповиканиот народен пратеник или заменик не 

може да биде кандидат на изборите што се спрове-
дуваат за пополнувањето на неговото упразнето ме-
сто, но има право да се кандидира на следните општ« 
избори за Народната скупштина на ФНРЈ. 

II. Предлог за ©повикување 
Член 8 

Иницијатива за давање предлог да се ©повика 
народен пратеник на Сојузното векје можат да дадат 
грабаните што имаат избирачко право во подрачјето 
на изборната околија во која што е избран народ-
ниот пратеник. Ова иницијатива избирачите можат да 
ја дадат и на соборите на избирачите, на конферен-
циите од трудбенике во п р е т п р и ј а т и ј а и устано-
вите или на други собори на грабаните. 

Иницијатива за давање предлог да се опог.ика 
нареден пратеник од Векјето на народите можат да 
дадат избирачите во подрачјето на народната о?пу-
блика односно автономната единица во која што е 
избран народниот пратеник. 

Член 9 
Предлог да се оповика народен пратеник се под-

несува до Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ. 

Член 10 
Предлог да се ©повика народен пратеник од Со-

јузното векје може да поднесе една третина, од сите 
записани избирачи од изборната околија во која што 
е избра«. 

Предлог да се ©повика народен пратеник во Век-
јето на народите може да поднесе по една петина 
од завеаните избирачи од една третина на избор-
ните околии во народната република односно авто-
номната единица во која што е избран народниот 
пратеник. 

предлогот за ©повикување може да биде само 
писмен. 
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Член 11 
Предлогот за ©повикување мора да содржува: 
а) фамилијарното, татково и родено име и место 

на живеењето на народниот пратеник чие што ©по-
викување се предложува; 

б) векјето на народната скупштина на ФНРЈ на 
кое што му припаѓа пратеникот; 

в) називот на изборната околија во која што е 
избран пратеникот, а за пратеникот од Векјето на на-
родите името на републиката, односно на автоном-
ната единица во која што е избран; 

г) причините поради кои што се предложува ©по-
в пакувањето; 

д) потписите на потребен број избирачи кои што 
предложуваат ©повикување со означување на местото, 
односно градот во чиј што избирачки список се во-
ведени. 

Ако се предложува едновремено и опов ику вање 
на заменикот на народниот пратеник, предлогот ке 
содржува исти податоци и за него, во кој случај пот-
писите на лредложувачите се однесуваат како на ©по-
викувањето на пратеникот така и на отповикувањето 
на неговиот заменик. 

Потписите на предложувачите мораат да бидат 
заверени од надлежниот местен, односно градски (ре-
онски) народен одбор, односно од народниот одбор 
на населбата, кој што наедно ке потврди да ли се 
предложувачите воведени во избирачкиот список. 

Член 12 
Со предлогот за ©повикување на народен прате-

ник на Сојузното векје се поднесува и уверение од 
надлежната комисија за избирачки списоци за вкуп-
ниот број од записани те избирачи во подрачјето на 
изборната околија во која што е избра« пратеникот 
чие што ©повикување се предложува. 

Со предлогот за ©повикување на народен прате-
ник од В ек јет о на народите се поднесува уверение 
за бројот на записаните .избирачи за секоја изборна 
околија на која што припаѓаат потписниците на пред-
логот за ©повикување. 

Овие податоци заедно со предлогот се поднесу-
ваат до Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ. 

Член 13 
През пд пултот на Народната скупштина на ФНРЈ 

испитува да ли испратениот предлог е составен согла-
сно со одредбите од овој закоп. 

Пр е зидну.мот ке го отфрли предлогот што не го 
исполнува условот што е предвиден во чл». 11 ст. 1 
тон. д) од овој закон и за тоа ке ги извести подно-
сителите на предлогот. 

Ако предлогот содржува само формални недоста-
тоци, Президиум©? ке им го врати предлогот на под-
носителите за да ги отстранат недостатоците, назначу-
вање ји го наедно срокот во кој што мора тоа да биде 
извршено. 

Как© подно си тел и на предлогот се сметаат пр-
вите тропца по ред потписани предложувачи. 

Член 14 
Президиум от на Народната скупштина на ФНРЈ 

не ја испитува оправданоста на причините што са 
истакнати во предлогот за ©повикување на имотниот 
пратеник. 
Ш. Потврда на предлогот за ©повикување и опреде-

лување гласање за ©повикување 
а) З а н а р о д е н п р а т е н и к н а 

С о ј у з н о т о в е к ј е 
Член 15 

Ако Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ утврди дека предлогот за ©повикување на на-
родниот пратеник на Сојузното векје, или народниот 
пратеник и неговиот заменик, одговара на одредбите 
од овој закон го потврдува предлогот и со указ .ра-
спирува гласање за ©повикување во изборната околија 

во која што пратеникот на кого се однесува предло-
гот бил избран. 

Указот за раописување гласање за ©повикувањето 
го содржува фамилијарно!'© и роденото име на пра-
теникот, односно на заменикот ако е и тој опфанат со 
предлогот за ©повикување, називот на изборната око-
лија во која што ке се изврши гласањето и денот 
определен за гласањето. 

Гласањето за ©повикување се спроведува само в© 
недела. 

Член 16 
Президиум от го известува Сојузното векје дека е 

расписано гласање за ©повикување на народниот: пра-
теник, за чие што ©повикување ке се гласа, како и на 
неговиот заменик, ако гласањето се однесува и на 
него. 

Член 17 
Указот на Президиумот за раепиоување на гласа-

њето за ©повикување на народен пратеник од Соју-
зното век је се објавува во службениот лист најдоцна 
15 дена пред денот што е определен за гласање, 

б) З а н а р о д е н п р а т е н и к н а В е к ј е т о 
н а н а р о д и т е 

Член 18 
Ако утврди Президиумот дека предлогот за опо-

викување одговара на одредбите од овој закон, ке 
го потврди со свое решение. 

Член 19 
Потврдениот предлог за ©повикување на народе« 

пратеник од Векјето на народите Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го исправа до народ-
ната скупштина на онаа народна република во која 
што е избран пратеникот, односно до Народната ску-
пштина на Автономната Покраина Војводина или до 
Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-
метохиската Област, ако е народниот пратеник избран 
во една од овие автономни единици. 

Народната скупштина на републиката, односно на 
Автономната Покраина Војводина, односно Обласниот 
народен одбор на Автономната Косовско-метохиека 
Област ке -решава за ©повикувањето на следното за-
седание. Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ може да му .предложи на претставничкото тело 
да се свика во вонредно заседание, за да се гласа за 
©повикувањето. 

Член 20 
За решението со кое што го потврдил предлогот 

за ©повикување на народниот пратеник Президиум от 
кз го извести Векјето на народите, народниот пра-
теник, за чие што ©повикување ке се гл еса, како и 
неговиот заменик ако предлогот за ©повикувањето се 
однесува на него. 

IV. Гласање за ©повикувањето и утврдувањето 
резултатите на гласањето 

а) З а н а р о д е н п р а т е н и к н а 
С о ј у з н о т о в е к1 е 

Член 21 
Гласањето за ©повикувањето на народен пратеник 

од Сојузното в ек је го вршат избирачите па избирач-
ките места во подрачјето на изборната околија во 
која што се гласа за ©повикувањето. 

Гласањето за ©повикувањето го спроведува над-
лежната околиски изборна комисија. * 

Околината изборна комисија должна е најмалку 
осум дена пред денот што е определен за гласање 
за ©повикувањето да определи избирачки места и да 
именува избирачки одбор за секое избирачко место. 

Член 22 
Околината изборна комисија должна е да издаде 

©глас за тоа оти е определено гласање за ©повику-
вање. 

Овој оглас мора да го содржува ф амили јар;''ото, 
татково и родено име, назначувањето на пратеничко™ 
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својство и местото на живеењето на народниот пра-
теник за чие што ©повикување се гласа, назначува-
њето изборната околија; во која што се врши гласа-
њето за ©повикување и денот на гласањето. Ако се 
врши и гласање за ©повикување на заменикот па на-
родниот пратеник, ©гласот ке ги содржува истите по-
датоци и за него. 

Околината изборна, комисија ке обезбеди да биде 
објавен овој оглас во сите места во подрачјето на 
изборната околија најдоцна осум дена пред денот на 
гласањето за ©повикување, како и по еден примерок 
на овој оглас да биде испратен во истиот срок др 
секој избирачки одбор. 

Член 23 
Најдоцна три дена пред денот на гласањето за 

©повикувањето народниот пратеник за чие што ©по-
викување се гласа и подносителите на предлог за 
©повикување (чл. 13 ст. 4) можат да и пријават на 
околината изборна комисија по еден свој претстав-
ник и негов заменик за секое избирачко место. Пред-
ложените претставници и заменици мораат да имаат 
избирачко право. Претседателот на околината из-
борна комисија ке издаде најдоцна 48 часа после при-
емот на пријавата уверение за секој пријавен прет-
ставник -и заменик врз основа на кое што ке можат 
тие да учествуваат во работењето на избирачкиот 
одбор. 

Народниот пратеник за чие што ©повикување се 
гласа и подносителите на предлогот за ©повикување 
можат да го пријавам1 својот претставник и него-
виот заменик и на околината изборна комисија. 

Исти права му припаѓаат и на заменикот на пра-
теникот ако се гласа за неговото ©повикување. 

Член 24 
На секое избирачко место ке се постават по две 

гласачки кутии. На една кутија мора да биде истак-
нат натпис „за ©повикување" како и ©гласот за гла-
сањето за ©повикување, а на другата кутија натпис 
„'Против ©повикувањето". 

Ако се гласа и за ©повикување на заменикот на 
народниот пратеник ке се и оставаат на секое изби-
рачко место уште по две гласачки кутии, во кои што 
ке гласаат избирачите за оповикувањето, односно 
против ©повикувањето на заменикот на народниот 
пратеник. На овие кутии ке бидат ист© така истак-
нати натписите што се споменати во ставот 1 од овој 
Член. 

Член 25 
Гласањето за ©повикување се врши со куглици. 

Член 26 
После завршеното гласање ке се избројат прво' 

куглиците што се најдени во кутијата во која што се 
гласало за ©повикувањето, а после кугли циге што се 
најдени во кутијата во која што се гласало против 
оп ов ику в ањ ето. 

После извршеното броење ке се забележи во 
ваписникот за работењето на избирачкиот одбор 
бројот на кутлиците што се најдени во кутијата во 
која што се гласало за ©повикување, бројот на ку-
глиците што се најдени во кутијата во која што се 
гласало против ©повикувањето, како к вкупниот број 
на избирачи што се записани во избирачкиот список, 
односно во изводот од избирачкиот список. 

После завршеното работење избирачкиот одбор ке 
објави пред зградата во која што е извршено гласа-
њето резултатот на гласањето на тоа избирачко место. 

Член 27 
Во срок од 24 часа после завршеното гласање 

избирачкот одбор ке го испрати записникот за гласа-
њето до околината изборна комисија. 

Врз основа на примените извештаи од избирач-
ките одбори околината изборна комисија ке го 
Утврди вкупниот број на избирачи што гласале за ©по-
викување, вкупниот број на избирачи што гласале 

против ©повикувањето, како вкупниот број на из-
бирачи по избирачките списоци од целата изборна 
околија и врз основа на тоа ке утврди да ли е ©по-
викан народниот пратеник. Истото ова ке го утврди 
и за заменикот на народниот пратеник ако се гласало 
и за неговото ©повикување. Овие податоци комиси-
јата ке ги забележи во записникот за своето рабо-
тење. 

За резултатот на гласањето комисијата писмено 
ке го извести народниот пратеник за чие што опови-
кување се гласало, а исто така и заменикот ако се 
гласало за неговото ©повикување. 

Член 28 
Ако околината изборна комисија при утврдува-

њето резултатите на гласањето за ©повикување утврди 
неправилности на одделни избирачки места, што има-
ле влијание на резултатот на гласањето, ке го пони-
шти гласањето на тие избирачки места и ке определи 
повторно гласање за'првата следна недела. 

Член 29 
Против неправилностите ЕО текот на гласањето за 

©повикување, во работата на избирачките одбори, во 
работата иа око лиска та изборна комисија, како и про-
тив одлуката за утврдување резултатот на гласањето 
за ©повикување, избирачите, народниот пратеник, од-
носно заменикот за. чие што ©повикување се гласало, 
како и политичките и општествените организации мо-
жат да подадат жалба до Сојузното векје. Жалбата 
се дава во срок од три дена од денот кога околноста 
изборна комисија ке го објави резултатот на гласа-
њето за ©повикување. 

Член 30 
Кога ©колската изборна комисија ке го утврди 

резултатот на гласањето за ©повикување, ке го об-
јави на ©гласната табла од околискиот народен одбор 
и ке достави без одлагање до Сојузното векје изве-
штај за својата работа со сите акти што се однесу-
ваат до постапката не гласањето за ©повикувањето. 

Ако Сојузното векје утврди неправилности во по-
стапката на гласањето за оповикувањето што можеле 
да влијаат на резултатот на гласањето, може да огла-
си дека гласањето на одделни избирачки места или 
во целата изборна околија не важи и да определи 
повторно гласање. 

Ако е ова постапка за ©повикување извршена 
правилно, Сојузното векје ке утврди спрема извешта-
јот на- мандатно-имунитетниот одбор дека на ©пови-
каниот народен пратеник му престанал мандатот и 
ке го повика на неговото место неговиот заменик. 
Ако со гласањето за ©повикувањето е ©повикан и за-
меникот на односниот народен пратеник, Сојузното 
векје ке превземе веднаш потребни мерки да се ра-
спишат избори за нов народен пратеник и негов за-
меник. 

Член 31 
Што се однесува до работата на ©количката из-

борна комисија и до избирачките одбори, до опреде-
лувањето на избирачките места, изборниот материјал 
за гласање, постапката на гласањето', слободата и 
тајноста на гласањето, како и објавувањето резулта-
тот на гласањето за ©повикувањето сходно ке се при-
менуваат одредбите од Законот за избирање народни 
(пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ, доколку 
со овој закон не е инаку определено. 

З а н а р о д е н п р а т е н и к н а 
В е, к ј е т © н а н а р о д и т е 

Член 32 
Гласањето за ©повикувањето на народен пратеник 

на В ек јето на народите се извршува на седницата на 
народната скупштина на народната република одно-
сно на Народната скупштина на Автономната покра-
ина Војводина односно на седница од Обласниот на-
роден одбор на Автономната Косовско-Метохиска 
Област. 
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Член 33 
Гласањето за оно® и ку в ање на народен пратеник 

од Векјето на народите се врши без одделен претрес, 
освен ако претставничкото тело не одлучи претрес да 
се одржи. 

Народниот пратеник за чие што ©повикување се 
гласа има право да даде збор писмено или усно ка 
седницата од претставничкото тело прели да се пре-
мине на гласањето за неговото ©повикување. 

Гласањето за ©повикувањето се врши поединачно 
и со тајно гласање согласно на одредбите од правил-
никот за работа. Претставничкото тело може да реши 
да се изврши претрес за ©повикувањето и да се гласа 
без присуство на јавноста. 

Член 34 
Ако за ©повикувањето гласало мнозинството што 

е предвидено со овој закон, претставничкото тело ке 
утврди веднаш спрред објавениот резултат на гласа-
њето дека народниот пратеник од Векјето иа наро-
дите односно заменикот, е ©повикан и за тоа ке го 
извести Векјето на народите и ©повиканиот пратеник 
односно заменик. 

Векјето на народите, одкога ке утврди врз основа 
на извештајот од надлежното претставничко тело дека 
е ©повикан народниот пратеник од Векјето на наро-
дите односно заменикот, на уп рамнетото место ке го 
повика новиот народен пратеник согласно на пропи-
сот од чл. 5 став 1 односно став 3 од овој закон. 

Резултатот на гласањето за ©повикувањето и од-
луката за пополнување местото на ©повиканиот пра-
теник ке се објави во сојузниот службен лист и во 
службениот лист на народната република односно на 
автономната единица. 

V. Казнени одредби 
Член 35 

Со лишени е од слобода до 2 години или со по-
правителна работа или со парична казна до 20.000 ди-
нари, а во потешки случаи и со губиток на гр а с п -
екте права, ке се казни: 

1) тој што на каков и да било начин го спречи 
избирачот да го употреби своето избирачко право 
при гласањето за ©повикувањето или да изврши не-
која должност што е предвидена со овој закон; 

2) тој што со сила, закона или со поткуп влијае 
на избирач да гласа за ©повикување односно против 
©повикувањето или да потпише предлог за ©повику-
вање односно да се одмаже од дадениот потпис; 

3) избирач кој што пове«је од еднаш г л а « или 
се ©пита да гласа' при гласањето за ©повикување на 
некој народен пратеник или кој што наместо друг 
избирач или под негово име гласа, односно се ©пита 
да гласа-; 

4) тој што на каков и да било начин ја повреди 
тајноста на гласањето; 

5) тој што ке го физички нападне избирачкиот 
одбор, изборната комисија или некое лице од нив-
ните членови, или претставникот на народниот пра-
теник за чие што ©повикување се гласа, или на каков 
и да било друг начин ја пречи работата на избирач-
киот одбор или на изборната комисија; 

6) тој што ке дојде на избиралиште под оружје 
или со некакво опасно орудие освен надлежните др-
жавни органи чија што помошт побарал претседателот 
на избирачкиот одбор, како и тој што без повик на 
претседателот од избирачкиот одбор нареди да се 
доведе оружана сила на избиралиштето или ја доведе 
без негова наредба: 

7) тој што намерно ке оштети, уништи или од-
несе некаков документ за гласањето или макар каков 
предмет што служи за гласањето, или го измени бро-
јот на гласовите со додавање, одземање или на друг 
начин, или неовластено го преправи предлогот за гла-
сањето за ©повикувањето или некаков друг документ 
во врска со гласањето за ©повикувањето. 

Член 36 
Со поправителна работа до шест месеци или со 

парична казна до 10.000 динари ке се казни тој што ке 
го навреди избирачкиот одбор или некој член на 
избирачкиот одбор. 

Член 37 
Со поправителна работа до три месеци или со 

парична казна до 5.000 динари ке се казни: 
1) избирач кој што има при гласањето непри-

стојно поведение; 
2) избирач кој што откога гласал, односно откога 

ке се утврди дека не е заведен во постојаниот изби-
рачки список не се оддалечи од избиралиштето на 
опомена од претседателот на избирачкиот одбор. 

Член 38 
За судење кривичните дела по чл. 35 и 36 од овој 

закон надлежен е околискиот суд. а за администра-
тивно- казнената постапка по прекршоците од чл. 37 
од овој закон надлежен е извршниот одбор на околи-
скиот, градскиот односно реонскиот народен одбор. 

Постапката ке се спроведе во најкраток срок. 
VI. Завршни одредби ' 

Член 39 
Напатствија за извршувањето на овој закон ке 

дава Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 40 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна .Народна 
Република Југославија". 

У. бо. 1489 
2 јули 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар. Претседател, 

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

393-
Врз основа на членот 13 и 94 од Законот за 

државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог 
на Претседателот на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВ-

НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Во членот 23 од Уредбата за принадлежностите 
на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 83/47) наместо ставовите 4 и 5 се внесуваат нови 
ставови 4, 5 и 6 кои што гласат: 

„Решенија за положаите кои што повлечуваат 
функционален додаток, за распоредот на положаите 
во врсти и за висината на функционалниот додаток 
донесува надлежниот член на Владата на ФНРЈ во 
согласност со Претседателот на Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ односно 
надлежниот член на владата на народната република 
во согласност со Претседателот на Комитетот за за-
конодавство и ивградаба на народната власт и Мини-
стерот на финансиите на народната република. За 
службениците од народните одбори овие решенија ги 
донесува претседателот на комитетот за законодав-
ство и изградба на народната власт во согласност со 
Министерот на финансиите на народната република. 
Во тие решенија нема да се определува висината на 
функционалниот додаток за положајот помошник на 
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министер. За оние положам на кои што назначува 
надлежниот член на владата во согласност со претсе-
дателот на владата, може по одобрение на претседа-
телот на владата да се определи поголем функцио-
нален додаток од износите што се предвидени во 
решението за п о л о ж а р е кои што повлечуваат функ-
ции ал ен додаток. 

Решенијата што се донесени по претходниот став 
се регистрираат кај надлежната управа за системати-
зација. 

До донесувањето на овие решенија, функционал-
ниот додаток за секој неодделен случај ке се опреде-
лува по сегашните прописи." 

Член 2 
Членот 27 се менува и гласи: 
„На службениците можат да им се даваат посебни 

лични додатоци во постојанен месечен изнеле или во 
вид на еднократна награда во следните случаи: 

1) за работење кое што бара поголема стручно 
знаење и искуство; 

2 ) ' за нарочно заложување; 
3) за нарочна орѓаниз атор ска способност со која 

што се придонесува кон подобрата организација на 
службата и на работењето; 

4) за работење на некој пронајдок за да би му 
се овозможило на службеникот да ја оствари зами-
слата; и 

5) за вршење нарочно доверливи работи. 
Посебен личен додаток во постојан месечен износ 

може да се доделува до 3.000 динари, а исклучително 
по одобрение од надлежниот член на владата, до 
5.000 динари. 

Посебен личен додаток му иринагја на службени-
кот додека постоат причините за доделување на по-
себниот личен додаток. 

При определувањето на службениците на друга 
должност надлежниот старешина ке донесе решение 
да ли и до кој износ ке се продолжи со исплатува-
њето на овој додаток". 

Член 3 
Во ' членот 30 во вториот став, после точ. 2 се 

додава точ. 3, која што гласи: 
„3) за служби што се вршат под особено тешки 

односно по животот опасни услови и за работи ком 
што се од нарочно значење". 

Точката 3 станува точка 4, а точката 4 станува 
точка 5. 

Во ставот 4 од истиот член на крајот, наместо 
томка се сташа запирка и се додава: „а доколку се. 
востановуваат премиски додатоци за службениците на 
повекје струки, правилник донесува Претседателот на 
Владата на ФНРЈ по предлог на Претседателот на 
Советот за законодааетво и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ и Министерот на трудот 
иа ФНРЈ". 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

13 јуни 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

394. 
Врз основа на членот 29а од Замокот за држав-

ните службеници а по предлог на Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРО-

ШКОВИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во членот 5 од Уредбата за патните и селидбените-

трошкови на државните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 98/48) на крајот од вториот став се 
додава нова реченица, која што гласи: „Исклучително, 
службеното патување може да трае подолго од два 
месеца само по одобрение од надлежниот член на 
владата." 

Член 2 
Членот 9 се менува и гласи: 
„На државните службеници за службени патувања 

во границите од државата им припаѓаат дневници, 
и тоа: 

Динари 
1) на службениците од I врста 380.— 
2) на службениците од II врста 350.— 
3) на службениците од III и IV врста ЗОО.— 
На- хонорарните службеници, на кои што хоно-

рарната служба им е главно занимање, дневницата се 
определува спрема висината на хоноророг, и тоа: 

Динари 
1) со хонорар преку 6.000 динари 380.— 
2) со хонорар преку 4.500 до 6.000 350.— 
3) со хонорар до 4.500 динари ЗОО.— 
На службениците што имаат функционален (поло-

жаен) додаток дневницата се наголемува за 5% од 
висината на функционалниот додато!. 

За службени патувања во границите на околната 
према оценката на конкретниот случај, надлежниот 
наредбодавач ке ги намали износите на дневниците 
од ставот 1 и 2 од овој член, и тоа: на службениците 
од I врста до 30%, на службениците од II врста до 
25%, а на службениците од III и IV врста до 20%. 

Надлежниот член на владата може да определи »а 
службени патувања и помала дневница од дневниците 
што се предвидени во ставот 1 и 2 од овој член, 
водејкји сметка при проценувањето на конкретниот 
случај дека накнадата треба да ги опфане стварните 
трошкови на кои што се изложува службеникот. 

На приправник му припагја дневница опрема зва-
нието за кое што се подготвува." 

Член 3 
Во членот 23 ставот 1 се менува и гласи: 
„За службени патувања во странство патни налог 

издава надлежниот член на владата кој што може за 
ова да го овласти својот помошник." 

Член 4 
Во членот 25 ставот 2 се менува и гласи: 
„Висината на накнадата изнесува 1.500 до 2.000 

динари месечно и се исплатува од денот на јавува-
њето на должност па до истекот на месецот во кој 
што е жилиштето доделено. Доколку барањето за 
определување на оваа накнада е поднесено подоцна 
од месец дена после јавувањето на должност, нак-
надата принагја од денот кога е поднесено барањето." 

Во истиот член во последниот став после зборот 
„одбор" се става точка, а се бришат зборовите „во 
согласност со секретарот на владата за персоналната 
служба." 
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Член 5 
Членот 35 се менува и гласи: 
„Напатствија за спроведувањето па оваа уредба 

издава Министерот на трудот на ФНРЈ во согласност 
со Секретарот на Владата на 'ФНРЈ за персонална 
служба. 

За курирски патувања како и патувања што се 
повторуваат често на определени релации или на 
определена територија, Министерот на трудот на ФНРЈ 

-во согласност со Секретарот на Владата на ФНРЈ за 
персонална служба со напатствие може да определи 
за службено патување помала накнада од онаа по чл. 
9 од оваа уредба-, или да предвиди давање накнади во 
паушален износ." 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

20 јуни 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата1 на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија 
јосип Ероз-Тито, е. р. 

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

395 . 

Врз основа на то<ч. Л во Указот на Президиумот 
на Народната,скупштина на ФНРЈ, У. бр. 1194 од 24 
мај 1950 година Владата на ФНРЈ, по предлог на 
Претседателот .на Владата на ФИРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕ Ш Т ЗА 
ЗАКОНОДАВЕН^ И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА 

ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

1) За членови на Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ се 
именуваат: 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ и Министер 
на внатрешните работи на ФНРЈ — Александар Ран-
кович; 

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ и Претсе-
дател на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ 
-— др. Благоје Петкович; 

Министерот на Владата на ФНРЈ — Милован 
Гјилае; 

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Советот за наука и култура — Родољуб Чолакович; 

Министерот на правосудне™ на ФНРЈ — Фране 
Фр ол; 

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Претсе-
дател на Сојузната планска комисија — Борис Кидрич; 

Министерот на финансиите на ФНРЈ — Добривоје 
Радосава* евич; 

Министерот на надворешната трговија — Милен-
тије Попович; 

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател: 
на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија 
Светозар Вукмановић; 

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на советот за земјоделие и шумарство инж. Мијалко 
Тодоровић; 

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на советот за промет со стока Осман Карабегович; 

Министерот на Владата на ФНРЈ — Генерален се-
кретар на Владата на ФНРЈ Љубодраг Гјурич. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 3251 
19 јуни 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба па народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

396, 
Врз основа на чл. 8 од Законот за движењето на 

граница, пронесувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 

I. Погранична зона 
Член 1 

Погранична зона во смисла на даг. 5 од Законот 
за движењето на граница го чини земјишниот појас 
„по државната граница 15 км во длабочина на држав-
ната територија и опфаќаа подрачја на градските и 
месните народни одбори што се споменати во прило-
гот под I. 

Во пограничната зона влегуваат и деловите на 
морското и езерското крајбрежно, како и островите 
во морето што се споменати во прилогот под II. 

ј I!. Лгч!?и карти за жителите од пограничната зр«ч 
Член 2 

Во пограничната зона можат да борават само др-
жавјани на ФНРЈ на кои што им е издадена лична 
.Карта за боравок и движење во таа зона и нивните 
деца односно членовите на фамилијата под 16 години 
стари. 

Член 3 
Лична карта за боравок и движење во погранич-

ната зона издава повереникот на внатрешните работи 
на околискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор на чие што подрачје има пребивалиште ли-
цето на кое што му се издава личната карта. 

Член 4 
Личните карти за движење и боравок во погра-

ничната зона се издаваат по образецот во прилогот 
под Ш. 

Член 5 
Одредбите на Уредбата за личните карти-легити-

мации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48), за носе-
њето на личната карта, за легитимисањето, за подне-
сување молби за издавање на личните карти, за по-
стапката за нивното издавање, за нивната замена и 
за прекршување прописите од Уредбата за личните 
марти, во сето ке се применуваат и што се однесува 
до личните карти за боравокот и движењето во по-
граничната зона. 

Претставништвата на внатрешните работи на око-
лиските односно градските (реонските) народни од-
бори должни се да водат одделна евиденција на лич-
ни карти за боравок и движење во пограничната зона,. 



Среда, 5 јули 1950 СЛУЖБЕН ЛИСТ 
Ј 

Број 43 — Страна 799 

а «а начинот што е прописан со Уредбата за личните 
*сарти (легитимации). 

Член 6 
Лицата што се постојано настанете во погранич-

ната зона можат со личната карта за боравок и дви-
жење сл бод ио да се движат во пограничната зона во 
границите на подрачијето на околискот народен од-
бор на кој тито се навогја местото на нивното живе-
ење, како и на подрачјето на суседните околии. Вон 
од ова подрачје тие можат да се движат во погра-
ничната зона само со дозвола што е издадена по про-
пиете од овој правилник. 

За движењето иа рибарските бродови и кајаци 
во водите што влегуваат во пограничната зона, ке се 
донесат одделни прописи 

III. Дозвола за довогјгње и боравок во пограничната 
зона 

Член 7 
Грагјани што имаат пребивалиште вон од погра-

ничната зона можат да довогјаат и да борават во по-
граничната зона сам-о ако- ке добијат за тоа доззола 
по' прописите од овој правилник. 

Член 8 
Дозвола за довогјање и боравокот во погранич-

ната зона издава повереникот на внатрешните работи 
на околискиот односно градскиот (реонскиот) наро-
ден одбор на чие што подрачје има пребивалишта 
лицето кому што се издава дозволата. 

Оваа дозвола за службеници и работници на со-
јузните надлештва, установи и претпријатија ја из-
дава Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ; 
за службеници на републичките надлештва, установи 
И' претпријатија минстерството на внатрешните работи 
на народната република, а за други службеници и ра-
ботници на народните одбори, нивните установи и 
претпријатија како и на општествените организации 
повереникот на внатрешните работи на надлежниот 
овластен народен одбор. 

Ако некое сојузно или републичко надлештво, 
установа или претпријатие не се навогја во седиштето 
на владата, дозвола за довогјање и боравок во по-
граничната зона за службениците и работниците на 
сојузните или републичките надлештва, установи и 
претпријатија ке издава министерството на внатре-
шните работи на народната ре,публика односно пове-
реникот на внатрешите работи на надлежниот овла-
стен народен одбор. 

На тугј државјанин дозвола за боравок во погра-
нична зона издава Министерството на внатрешните 
работи на ФНРЈ. 

Член 9 
Дозвола за довогјање во погранична зона се из-

дава по образецот во прилогот под IV. 
Дозволата важи само со лична карта (легитима-

ција), односно со патниот документ за тугјите држав-
јани. 

Член 10 
Во дозволата за довогјање и боравок во погра-

ничната зона ке се означи местото на пограничната 
зона во кое што може да дојде и да борави лицето 
кому што е дозволата издадена. 

Довогјањето во означеното место и враќањето 
од него може да се врши само по најкратки уобича-
ени преодни патишта. 

Член 11 
Дозволата за довогјање и боравок во погранич-

ната зона може да се издаде со срок на важење нај-

долго 30 дена* а за државни' службеници и работници 
најдолго 6 месеци. Таа може да важи за едно или 
повекје довогјања. 

Срокот за важење на дозволата може да го про* 
должи најмного уште за 30 дена повереникот на. вна-
трешните работи на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор на чие што подрачје се 
навогја местото во пограничната зона на кое што 
гласи дозволата. 

Лицето* што ке дојде во пограничната зона може 
да борави во местото на кое што гласи дозвола за 
време на нејзиното важење, а по истекот на важењето 
мора да ја напушти пограничната зона>. 

Член 12 
Во седиштата на околиските народни одбори' што 

се навогјаат во пограничната зона можат да довогјаат 
но најкратки преодни патишта, без дозволата пропи-
сана со овој правилник, жителите од оној дел на око-
лината што е вон од пограничната зона. 

Во градовите Суботица и Нова Горица можат да 
довогјаат-без дозвола грабаните на ФНРЈ по најкрат-
ки у оби чаен и преодни' патишта. 

IV. Државен граничен појас 
Член- 13 

Државниот граничен појас опфакја земјишен по-
јас широк 100 м, во длабочина на државната терито-
рија по должина на граничната линија. 

Освен овластените службени лица, во овој појас 
можат да довогјаат само државјани на ФНРЈ што се 
тука стално настанете Лицата што имаат во овој по-
јас своја земја, можат да довогјаат да ја обработу-
ваат по одобрение од надлежниот пограничен, орган. 
Други лица не можат да д-евогјаат во овој појас нити 
во него да борават. 

V. Казнени одредби 
Член 14 

Со казна од чл. 9 од Законот за движењето на 
граница ке се казни: 

а) кој ке дојде во погранична зона без дозвола, 
во случај кога е потребна дозвола во смисла на овој 
правилни,;;; 

б) кој по истекот на важењето на дозволата не 
ја напушти пограничната зона; 

в) кој при довогјањето, враќањето или бораво-
кот во пограничната зона се движи вон од местото 
на кое што гласи дозволата или вом од најкратки 
уо бич а е ни преодни патишта до тоа место; 

г) жител на пограничната зона што се движи без 
дозвола во пограничната зона вон од подрачјето на 
околискиот народен одбор на кој што се навогја него-
вото пребивалиште и подрачјето на соседните околии; 

д) жител на погранична зона што ке прими на 
живеење лице без дозвола за довогјање и боравок 
во пограничната зона. 

За прекршоците од овој став може, спрема чл. 9 
ст. 2 од Законот за движењето на граница, да се из-
рече и казна протерување од пограничната зона, а 
ако е сторителот тугј државјанин и казна протеру-
вање од земја. Казната протерување од земјата може 
да се изрече само по одобрение од Мнистерствочо на 
внатрешните работи на ФНРЈ. 

Член 15 
Админисгративно-казнената постапка по прекршо-

ците од предниот член ја води повереникот на вна^ 
трептите работи на околискиот, градскиот (реонскиот) 
народен одбор. 

VI. Завршни одредби 
Член 16 

. Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 
тугјите државјани кои што како двосопственици врз 
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основа на спогодба за двосопственички имоти можат 
да довогјаат во пограничната зона со цел за обра-
ботка на своите имоти. На овие лица се применуваат 
одредбите од односните међународни спогодби. 

Исто така, одредбите од овој правилник не се 
применуваат на членовите на посадите на странски 
бродови кога довогјаат во луките. 

Член 17 
Одредбите од овој правилник не се применуваат 

на припадниците на Југословенската армија и Народ-
ната милиција, како ни на посадата на домашни бро-
дови. 

Исто така, одредбите од овој правилник не се 
применуваат ни на лица што преминуваат (транзити-
раат) низ пограничната зона со железница, брод или 
автобус. 

Член 18 
Постојаните жители на пограничната зона што мо-

раат да имаат лична карта за боравокот и движење 
должни се најдоцна до 1 октомври 1950 година да 
поднесат млба до надлежното поверенство на внатре-
шните работи поради издавање лични карти. 

Лица кои што не ке поднесат во срок од пред-
ниот став молба за издавање лични карти ке се ка-
знат за прекршок по прописите од чл. 17 од Уредбата 
за личните карти (легитимации). Во потешки случаи 
овие лица можат да се протераат од пограничната 
зона. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 28709 
27 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на внатрешните работи 

на ФНРЈ, 
Александар Ранкович, е. р 

Прилог бр. I 
со чл. 1 на Правилникот 

за пограничната зона 

СПИСОК НА МЕСНИТЕ, ОДНОСНО ГРАДСКИТЕ НА-
РОДНИ ОДБОРИ ШТО ГИ ОПФАКЈА ПОГРАНИЧ-

НАТА ЗОНА 

Околија Пула: (цела околија во пограничната 
,Јна, освен Пула и Ровињ); 

Околија Пореч: (цела околија во пограничната 
зона, освен Пореч); 

Околија Пазим: Мотовун, Каројба, Кашчерга; 
Околија Бузет: Ливаде, Опртаљ, Зрењ, Завршје, 

Градина (Градни) Стрпед; 
Околија Сежана: (цела околија во пограничната 

зона); 
Околија Горица: Лиг, Запото«, Мед ана, Кожбана, 

Нео ло, Вншњевик, Шмартно, Церово, Винолже, Ко-
зана, Којеко, Ади ев ица, Шт. Петер при Горици, Вртој-
ба, Буковица, Биље, Миран, Ренче, Опатје Село, Ко-
с т а н т и н а , Б о ј и ш т а , Темница, Комбрешко, Рочињ; 

Околија Толмин: Чигињ, Волче, Ливек, Идрско, 
Сужпд, Кред, Борјана, Лотје, Седло, Брегињ, Жага, 
Бовен, Лог под Ман гар том; 

Околија Јесенице: Ратече — Планица, Крањска 
горз, Гозд, Мартуљак, Довје, — Мојстрана, Јесенице, 
освен места Јесени це и Св. Ја в ори ика, Жировница, Бе-
гуње на Горењском; 

Околија Крањ: Св. Ана, Св. Катарина, Језерско, 
Леш е; 

Околија Шоштањ: Солчава; 
Околија Слозењградец: Црна, Мута, Гуштањ, Кот-

л е , Словењградец, Копривић Межица, Леше, Преваље, 

Шт. Данијел,' Либелишче, Чрниче, Дравоград, Мареи-
берг, Трбоње, Горчина, Перница,, Св. Примож над 
Мутом; 

Околија Марибор: Брезно,1 Рамшник, Св. Ожбалт, 
Капла, Сз. Дух на Острем Врху, Св. Криж, Горња 
Кунгота, Цркница, Шт. Ил>, Седница об Мури, Цершак, 
Сладки Врх, Плодершница, Јуревски Дол, Јаковски 
Дол, Јар е нин а, Песница*, Сп. Кунгота, Камница, Сед-
ница од Драви .Пушчава; 

Околија Радгона: (цела околија во погр. зона); 
Околија Мурска Собота: (цела околија во погр. 

зона); 
Околија Долња Лендава: (цела околија во погр. 

зона); 
Околија Чаковец: Белица, Гардиновец, Горњи Кра-

љевец, Миклавец, Подтурен, Прибиславец, Сивица, 
Санковец, Вратишинец, Пекленица, Лопатениц, Кнезо-
вец, Мачковец, Седница, Штруковец, Ново село, Хла-
пичина, Мурско Средишче, Св. Мартин на Мури, Ште-
фан еи; 

Околија Прелог: Церковљани, Доња Дубрава, До-
њи Михаљевец, Доњи Видовец, Домашниец, Декане-
вец, Горичан, Коториба, Новажовец, Палиновец, Пало-
вец, Св. Марија на Мури, Оиоровец, Тучишће, Доњи 
Краљевец, Драшковец, Држимурец, Ходошан, Мала 
Суботица, Прелог, Подбрест, Сз. Јура ј у Трњу; 

Околија Лудбрег: Мали Буковец, Кузминец, Кут-
њак, Подравска Капела, Лудбрешке Сесвете, Лудбре-
шки Карловац; 

Околија Копривница: Гола, Леград, Имбријовец, 
Копривнички Иванец, Купов сц, Копривницу Бреги, 
Хлебиее, Сигетец, Дрње, Копривница, Ждала, Гота-
лово, Ћеле ко вец, Петеранец; 

Околија ГјУРГјевац: Пруговац, Гјургјевац, Подрав-
ски Клоштар, Молве, Грабиовница, Чрешњевица, Фер-
динандовец, Подравске Сесвете, Питомаца, Калинова^ 
Крижннца, Репаш, Козаревац; 

Околија Вировитица: Базје Горње, НаувоваД, Хачи-
ште, Градина Стара, Миљановим, Рушани, Градац, 
Нови, Детковац, Стара Брезовица, Стари Будакова!;, 
Спишич — Буковица, Лозан, Градац Стари, Вукосаз-
љевица, Бушетина, Лукач, Турановац, Дијелка, Тере-
з и ј е Поље, Лук ачко Дуго Село, од МИО села: Југово 
поље и Жироолавље, од МИО Сухопоље села: Бело-
вина, Канап, Елмир и Међугорје; 

Околија Подравска Слатина: Адолфовац, Сопје, 
Доње Баз је, Падавица, Миљевци, Добрович, Врање-
шевци, Носковци, Вашка, Нов аки, Горњи Михољац, 
Бакич, од МИО Буковица села: Брезик, Горње Вил.ево 
и Доња Буковица; 

Околија Ораховица: Црнац, Милановац, Сухом ла* 
ка, Велики Растовац; 

Околија Доњи Михољац: Канелна, Подравска Ме-
шавина, Шљнвошевци, Мгрјанци, Круносавље, Гулин-
ци, Глсжгје, Беничанци, Ваљевски Чрет, Мославачки 
Кри ен ик, Биље во, Св. Гјурагј, Раковица , Подравски 
Подгајци, Пихољачки Пореч. Лацичи, Доњи Михољац, 
Чрнкови, Чангајевци, Бочннци; 

Околија Валпово: Нард, Сатница, Шаг, Виноград-
ци, Белишче, Водање в ци, Ивановци, Ладимировци, Вал-
пово, Велишковци; 

Околија Бели Манастир: Брањина, Драж, Дубо-
шевица, Гајич, Кнежево, Котлина, Подоље. Поповац, 
Суза, Топ оље, Змајевац, Каменац, Козарац, Луч, Нови: 
Бездан, Торјанци, Батина, Петловац, Барањске Петро-
во Село, Бели Манастир, Болман, Брањин Врх, Шума-
рине Јггодњак, Кнежеви Виногради; 

Околија Сомбор: Бачки брег, Бездан, Бачки Моно-
штар, Колут, Распита, Таково, Ригјица, Крушевље, Ста-
нишич, Светозар Милетикј, -Алекса Шаптач; 

Околија Бачка Топола: Стара Моравица, Папир; 
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ГМО Суботица: Бајмок, Таванкут, Мала Босна, 
Палкј, Бачки Виногради, Шупља«, Суботица; 

Околија Сента: Хоргош, Мартонош, Мале Пијаце, 
Кањижа; 

Околија Нови Кнежевац: Санад, Гјала, Мајдан, 
Банатско Дранг је лово, Чека, Врбица, Остојичево, Ја-
зово, Падеј, Црна Бара; 

Околија Кикинда: Сајан, Мокрин., Наков о, Банатско 
Велико Село, Комарци, Руско Село, Игјош, Тоба, Ки-
кинда; 

Околија Бегеј: Српска Црња, Радојеве, Хетин, Вој-
вода Степа, Ливаде, Кар ?.,г јорг јево, Нова Црња, Мо лин; 

Околија тамишка: Житиште, Крајишник, Вишњи« 
чево, Банатски Деспотовац, Сутјеска, Сечањ, Неузин, 
Конак, Бока, Шур јан, Јаша Томич, Бусење; 

Околија Алибунар: Јермановци, Јаношик, Локве, 
Барица; 

Околија Вршац: (цела околија во погр. зона)' 
Околија Црква: (цела околија во петр. зона); 
Околија Ковин: Духован; . 
Околија пожаревачка: Клпчевац; 
Околија рамена: (цела околија во погр. зона); 
Околија запиша: Ракова Бара, Радењља, Дубока!, 

Волу ја, Дебели Луг; 
Околија поречка: (цела околија во погр. зона); 
Околија .кључна: (цела околија во погр. зона); 
Околија крајинска: (цела околија во погр. зона); 
Околија зајечарска: Ши пиков о, В. Јасеновац, Град-

сково, Халово, В Извор, Прлита, Грљан, Вратарница, 
М. Извор, Селачка, М. Јамкова, В. Јасикова, Рготина, 
Копривница, Трновац, Вржогрнац, Грлиште, Загр&гје, 
Боровац, Врбица; 

Околија тимочка: Миничево, Ошљане, Јаковац, Је-
лашница, Д. Зуниче, Г. Зуниче, Ново Корито, Ради-
чевим Берчиновац, Кандалица, Ладинац, Жуков.ац, 
Градиште, Штребац, Г. Каменица, Габровница, Кална, 
Јања, Балта — Бериловал, Црни Врх, Кјустица, Деја-
новац, Балинац, Д. Каменица, Трговиште, Тат ра сн и ца', 
Стањинац;. 

Околија нишавска: Церова, Топли До, Темска Ру-
дина, Завој, В. Лукања, Гостуша, Паклештица, Дој-
кинци, Добри До, Нишор, Височка Ржана, Рсовци, Чи-
ннглавци, Сречковац; 

Околија димитровградска: (цела околија во нотр. 
вона); 

Околија дужничка: Звонце, Црвена јабука, Раков 
Дол, Студена^ Стрелац, Ракита; ' 

Околија власотиначка: Кална, Преслап, Јабуковим 
Дарковац, Црна Трава, Брод, Добровиш; 

Околија босиљградска: (цела околија во погр, 
зона); 

Околија пчињска: Радосница, Д. Стајев ац. Црвени 
Град; 

Околија кривопаланачка: Крива Паланка, Луке, До-
бровница,Трново, Жидилово, Градац, Кононница, Ду-
рачка река; 

Околија царевоселска: (цела околија во погр. 
вона); 

Околија беровска: (цела околија во погр. зона); 
Околија кочанска: Цера, Пресека, Костин Дол); 
Околија струмичка: Иловица, Сушица, Стиник, Ново 

Село, Рајково, Смоларе, Мокријево, Колешино, Банско, 
Орманли; 

Околија гевгелиска: Башибост, Чалакли, Севеидек-
ли, Дедели, Нови Дојран, Курка, Богданци, Сто јаков , 
Богородица, Гавато, Грчиште, Кованици, Негорци, Го-
ничет Селемли Серменик Кума, Гевгелија; 

Околија кавадарска: Радња, Кохула, Крњево, Че-
мерско, Понопишта, Г. бучново, Бојаичиште, Мрежич-
ко, Мл и-н ово, Рожден; 

Околија прилепска: Бешиште, Битовине; 

Околија битолска: Гарешница, Старовима, Буди-
мирци, Брник, Скочивир, Живојно, Бач, Брод, Средно 
Егри, Гнеотко, Врановци, Нованци, Хоговарди, Креме-
ница, Породин, Барешгни, Бистрица, Буково, Белу-
шино, Градешница; 

Околија ресенска: Наколец, Љубојно, Крани, Брај-
чино, Асамати, Гламочани, Дрмени, Царев двор, Покр-
веник, Стење; 

Околија охридска: Љубаништа, Трпеица, Пештани, 
Велестово, Струга; 

Околија струмичка: Г. Нерези, Луково, Лаков, 
Збажди, Јабланица, Бодовац, Лабуништа, Подгорци, 
Венчани, Октиси, Д. Белица, Вишњи, Радолишта, Фран-
гов©, Калиште, Враниште, Биџево, Велешта, Ташману-
рнште, Д. Татеши, Дологожде, Дрслајца, Мислодежда, 
Гл об очи ица; 

Околија дебарска: (цела околија во погр. зона); 
Околија гостиварска: Врбјане, Рибница, Мистрово 

К$акорница; 
Околија горска: (цела околија во погр. зона); 
Околија шарпланине^ (цела околија во погр. 

зона); 
1 Околија гјаковичка: (цела околија"во погр. зона); 

Околија подримска: Оптеруша, В. Хоча, Бела Црква, 
Дреновац, Ратковац, Петровиќ^; 

Околија пекјка: Г. Стреоц, Крушевац Д. Барани, 
Дреље, Кукјиште; 

Околија андријевичка: Г ју лик јн, Гусиње, Плав, 
Крушево, Мост Бандовикја, освен села: Моста Бандо-
викја, Забргје и Слатина, од Андријевица во погр. 
зона влегуваат овие села: Судевска, Ангјелати, Бо-
јовикји, и Божикји; 

Околија титоградска: Голубовци освен села: Би-
стрица, Попари и Вуковци, Матагужи, Тузи, Цијевна, 
освен села: Митровици и Лајковикји, Затријебач, 
Дољани во погр. зона, влегуваат села: Фу н дин а, селце 
со селцата Лоиари и Рашовикји и селата: Г. и Д. Ме-
дун, Убли, Лијева Ријека, Брскут; 

Околија барска: Улцињ, освен села: Круче, Круте, 
Владанов Салч, Колонза, и гратчето Улцињ, Печурице, 
во погр. зона влегуваат села: М. Горана, В. Горана и 
Пелинковичи, Владимир, Острос, Шестари. 

Прилог бр. Ц 
со чл. 1 на Правилникот 
за пограничната зона 

ДЕЛОВИ НА МОРСКИОТ БРЕГ И ОСТРОВИТЕ ШТО 
ВЛЕГУВААТ ВО ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 

Островите: Црес, Лошињ, Уније, Зечево и другите 
помали острови околу о. Лошињ; 

Островите: Лилба, Премудар Шкарда, Ист, Молат, 
Тун Велики, Живиринац, и сите островите близу до 
овие острови; 

Корнатските острови со о. Жуто; 
Островите: Вис, Бишево, Св. Андрија, Јабука и 

другите блиски островчиња; 
Острово: Сушан; 
Острово: Лажгово и сите други островчиња крај 

о. Ластово; 
Острово: Мљет; 
Острово: Јачов јан и Шипак; 
Полуостровот: Луштица и просторот помегју мо-

рето и патот Тројица — Будва вклучително со Ртот 
Јаз и исклучно со Будва. 
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Прилог бр. III 
со чл. 4 од Правилникот 
за пограничната зона 

ОБРАЗЕЦ НА ЛИЧНАТА КАРТА 
ЗА 

ЖИТЕЛИТЕ ОД ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 

1. страна 
Грбот на ФНРЈ 
ЛИЧНА КАРТА 

за жителите .од пограничната зона 

/ 
2. страна 

Грбот на ФНРЈ 
Народна Република 
Повереново на внатрешните работи при 
извршниот одбор на 

во 
Серија бр. 
Рег. бр. -
Важи до 

Број и дата на работничката или службе-
ничката книшка 

3. страна 
(фотографија) 

(своерачен потпис) 
Стисок од десниот 
кажипрст 

4 и 5 страна 

(Фамилијарно, за омажени жени и момин-
ско и родено име) 

Име на таткото 
Ден, месец и година на раѓањето 
Место на раѓањето (околија) 
Народност 
Занимање 
Брачна положба ——-
Место на живеењето 
(околија) . 

ттребивалиште 

ЛИЧЕН ОПИС 
висина (раст) 
лице 
коса 
очи — 

Дата 

нос 
уста —-
мустакји 
брада 

Особени белези -

(печат) 
Повереник: 

б. страна 
Важноста на личната карта се продолжува 
до 

(М. П.) Потпис: 
Важноста на личната карта се продолжува 
до — 

(М. П.) . Потпис: 
Важноста на личната карта се продолжува 
до • 

7. страна 
^Место. за ваписување промена 
што е решителна за иденти* 

тетот 
Промена решителна за 

идентитетот 

Дата — 
Потврда 

Место за загорување промена 
што е решителна за иденти-

тетот 
Промена решителна за 

идентитетот 

Дата — 
Потврда 

Место за записување промена 
што е решителна за иденти-

тетот 
Промена решителна за 

идентитетот 

Дата — 
Потврда 

8 и 9 страна 
Место за записување промена 

на пребивалиштето 
Место на пребивалиштето и 
поблиска адреса 1 

Дата 
Потврда 
Место за записот,ање промена 

на пребивалиштето 
Место на пребивалиштето и: 
поблиска адреса 

Дата 
Потврда 
Место за записување промена 

на пребивалиштето 
Место на пребизалиштето и 
поблиска адреса 

Дата 
Потврда 

(М. П.) Потпис: 

10 — 22 страна 
Место за з а т н у в а њ е промена 

на боравокот 
Место на боравокот 

на дозогјањето 
Дата 

на занишувањето 
Потврда . 
Место за напасување промена 

на боравокот 
Место на боравокот —— 

на довогјањето 
Дата 

на занимавањето 
Потврда 
Место - за занесување промена 

на боравокот 
Место на боравокот —— 

на довогјнњето 
Дата 

на задишувањето — 
Потврда 
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Прилог бр. IV 
со чл. 9 од Правилникот 
за пограничната зона 

Бр. 
Дата 
Место — 

ДОЗВОЛА ЗА ДОКОПАШЕ И БОРАВОК 
ВО ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 

За роден на ден 
во околија 

(По занимање настанет во ———• 
улица — бр. — на кого му се 
дозволува — кратно заминување во 
пограничната зона и место — —— 
•келија Н. Р. и назад. 

Оваа дозвола важи со лична карта (легитимација) 
бр. — из да лен а од — 

Дозволата важи од до : 
Смѕрт на фашизмот — Слобода на народот! 

(•М. П.); 
Потпис: 

397. 
Врз основа на членот 19 ставот 3 од Уредбата за 

трошковите на државните трговски претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/49), прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НАЈВИСОКИТЕ РАБАТИ 
И МАРЖИ СПРЕМА РЕОНИТЕ МЕСТАТА ИЛИ ВИ-

ДОВИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
1) За да се ускладат рабатите и маржите со тро-

ш к о в н е на трговијата што се неопходни за рацио-
налното и културното тргување, министерот на трго-
вијата и снабдувањето на народната република ке 
определува рабати и маржи за поодделни реони, места 
или видови на претпријатијата кои што работат со 
одвоените производи или групи прозводи во рамките 
на рабатите и маржите што се определени во смисла 
на ставот 2 членот 19 од Уредбата за трошковите на 
државните трговски претпријатија, со Решението за 
рабатите и маржите за производите од основно зна-
чење за стопанството („Службен на ФНРЈ", бр. 1/50) 
и Решението за рабатите и маржте за производите за 
кои што се прописани единствени цени („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/150). 

Рабати и маржи за поодделни реони, места или 
видови претпријатија ке се определуваат за случај ако 
посебни прилики во поодделни реони, места или за 
поодделни видови претпријатија условуваат пониски 
трошкови на трговијата од рабатите и маржите што 
се определени со прописите што се споменати во 
предниот став. 

2) Производителните претпријатија ке им одобру-
ваат на трговските претпријатија при испорачката на 
стоката рабат во оној процент што е определен со 
прописите што се споменати во точ. 1 од ова напат-
ствие, и во случај за поодделни реони, места или ви-
дови претпријатија да се определени пониски рабати. 

Разликата помегју повисоките рабати кои што на 
трговските претпријатија ги одобруваат прозводител-
ните претпријатија и пониските рабати што се опре-
делени за поодделни реони, места или видови прет-
пријатија, трговските претпријатија ја книжат при на-
бавката на стоката на посебниот аналитички конто од 
синтетичкото конто 139 — други уплати во буџетот, 
и ја уплатуваат во буџетот на органот под чие што 
раководство се навогјаат. Уплата во буџетот се врши 
месечно најдоцна до 15-иот ден за минатиот месец. 

Ако е за поодделни реони, место или видови прет-
пријатија определена маржа во смисла на точката 1 

од ова напатствие, трговските претпријатија при фор-
мирањето на својата продажна цена ја засметуваат на 
продавната цена на производителот она маржа што е 
определена за односните реони, места или видови 
претпријатија. 

3) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", 

Бр. 2251 
30 мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стока, 
Осман, Карабегович, е. р. 

ПОЗ-
ЕР з основа на чл. 18 од Уредбата за откупот на 

житариците во економската 1950/51 година- („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 87/49), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРАВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЖИТА-
РИЦИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ИСПОРАЧКИ НА ПЧЕН-
КА ДА ГИ ИЗВРШАТ СО ИСПОРАЧКА НА ПЧЕНИЦА 

ИЛИ РЖ 
1. Прозводителите на житарици (индивидуалните 

земјоделски стопанства и сериските работни задруги) 
можат својата задолжителна испорачка на пченка во 
економската 1950/51 година да ја извршат во целина 
или делимично со испорачка на пченица или рж. 

2. Иопорачката на пченица или рж наместо пчен-
ка ке се врши во сразмера". 85 кг. пченица или рж 
наместо Ш) кг пченка. 

3. За испорачки на пченица или рж по ова реше-
ние, важат п о с т е кј ите протпгпг за испорачки на овие 
производи за задолжителниот откуп во економската 
1950'51 година. 

4. Откупното претпријатие ке му издаде на про-
аводителот одделна потврда за- количините на пче-
ница и рж што се испорачани наместо пченка. Во пот-
врдата треба да биде означено на која количина пчен-
ка одговараат испорачаните количини на пченица или 
рж. Онаа потврда ке му служи на производителот 
како доказ дека ја извршил во целост или делимично 
својата задолжителна испорачка на-пченка. Врз основа 
на оваа потврда месните народни одбори се должни 
да го изменат првобитното решение за задолжувањето 
со пченка. 

Ова решение ке се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 3582 
26 јуни 1950 гвдина 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стока. 
Осман Карабегович, е. р. 

399« 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените 

цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/46), и Реше-
нието од Владата на ФНРЈ за овластување Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ да прописува един-
ствени цени („Службен лист на ФНР|1", бр. 30/47), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАСМЕТУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 
ВОНПАЗАРИШНИТЕ СТОКОВИ ФОНДОВИ КОГА СЕ 
КУПУВАЧИ ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕПРИЈА-

ТИЈА И УСТАНОВИ 
Т. Пониските единствени цени ке се засметуваат 

при испорачате од в ониазар итниот стоко« фонд 
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само за текстилните производи што ги набавуваат 
претпријатијата и установите за униформи на своите 
службеници и работници и доколку носењето на уни-
форми е регулирано со прописи. 

Обувките ке се засметуваат по пониските цени 
само -во случаи кога им се даваат на службениците 
и работниците како дел од униформата. 

2. Во сите други случаи на иопорачка стока од 
вониазаршнен фонд ке се засметуваат повисоките (ко-
мерцијални) цени. 

3. Прописите од горните точки 1) и 2) важат 
како за испорачај непосредно од производители така 
и за испорачки од трговинските сервиси. 

4. Ова решение ке се применува веднаш, со тоа 
што ке престане да важи поранешното решение бр. 
3358 од 10 март 1950 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/50), како и другите напатствија што се одне-
суваат на засметување цените за производите од вон-
пазаршините стокови фондови. 

Бр, 7301 
10 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Претседател на Стопанскиот совет 
Борис Кидрич, е. р. 

409. 
Врз основа на Решението од Владата на ФНРЈ за 

прописување единствени цени за лекови и санитетска 
стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/48), во врска 
со одделот Ш од Решението за цените и рабатите 
на лековите и синтетската стока („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/48), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА ВИСИНАТА НА РАБАТИТЕ ВО 
РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ И РАБАТИТЕ НА ЛЕКО-

ВИТЕ И САНИТЕТСКАТА СТОКА 
1. — Во Решението за цените и рабатите на ле-

ковите и санитетската стока, што е изменето со Ре-
шението за изменувања висината на рабатите во Ре-
шението за цените и рабатите на лековите и санитет-
ска!^ стока („Службен лист на Ф Н ) Р ] ј б р . 103/49), 
во точ. 2 од одделот I се менува висината на раба-
тите на лековите и санитетската стока, и тоа: 

кај готови лекови, органо-терапеутски препарати, 
серуми и вакцини, лекови во оригинално пакување 
(како што се ам.пули, таблети, супозитории, фластери), 
диететски и дезинфекциски препарати-рабатот од 25% 
се намалува на 22%, од што на продавачот на го-
лемо (елагалиштето) му припаѓа 4%, а на продавачот 
на мало (апотеката) 18% рабат; 

кај медицински апарати и инструменти, хируршки 
и забарски материјал и лабораториски прибор рабатот 
од 25% се намалува на 16%, од што на продавачот 
на големо (слагалиштето) му ирипагја 6%, а на про-
давачот на мало (апотеката) 10% рабат. 

2. — Ова решение влегува во сила на 1 јули 1959 
година. 

Бр. 8298 
20 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за заштита 
на народното здравје, 

др Павле Грегорич, е. р. 

Среда, 5 јули. 1950 

т ПРЕЗИДИУМ^ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ШКРА 

О А Р Е Д А К Ц И Ј А Т А 

Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ донесе решение да се покрене 
„Службен весник на Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ" како званичен орган на Президи-
ум от во кој што ке се се објавуваат укази за ратифи-
кации на меѓународните договори и конвенции укази 
ѕа оДликованија, записници од седниците на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ и сето друго што ке биде 
определено. 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" ке излегува бо издание на Др-
жавното новинарско-издавачко претпријатие „Службен 
лист на ФНРЈ". 

Листот ке излегува на латиница со екавштина на 
секој 1 и 15 во месецот и по потреба. 

Содржајот на „Службениот весник ке се објавува 
и во „Службениот лист на ФНРЈ". 
I I — — I 1111 ШД—1Ч1ИЧШЧИИИ——и——ви—а 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

391. Основен закон за управување со држав-
ните стопански претпријатија и со повисо-
ките стопански здруженија од страна на 
работните колективи — — — 789 

392. Закон за оповикување народните прате-
ници на Народната скупштина на ФНРЈ 
(Сојузното векје и Векјето на народите) 793 

393. Уредба за изменувања и дополнувања 
Уредбата за принадлежностите на држав-
ните службеници — — — — 796 

394. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за патните и селидбените тро-
шкови на државните службеници 797 

395. Решение за именување Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ 798 

396. Правилник за пограничната зона 798 
397. Напатствие за определувањето на најви-

соките рабати и маржи спрема реоните, 
местата или видовите на претпријатијата 803 

398. Решение за правото на производителите 
на житарици задолжителните испорачаш на 
пченка да ги извршат со исп орачка на пче-
ница или рж — — — 80з 

399. Решение за засметување на цените за про-
изводите од вонпазаришните стокови фон-
дови кога се купувачи државните стопан-
ски претпријатија и установи — 803 

400. Решение за изменувања висината на раба-
тите во Решението за цените и рабатите 
на лековите и санитетската стока 804 

Издавач: „Службени лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 
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