
С М Р Т НА Ф А ШИ З А М О Т СЛОБОДА НА НАРОДОТ! 

П ФЕДЕРАЛНАТА ЕДИНИЦА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА И ФЕДЕРАТИВЕН ЈУГОСЛАВИЈА 
„Служебниот весник"излегувз еднаш 
неделно—Ракописите не се вракЈат— 
Огл, по тарифата. Чек. с.ка 81.109 

13 ЈУЛИ 1945 ГОД. 
Број 13 Год. I 

ЦЕНА 2 ДИН. ОД ТАБАК 
ЦЕНА НА ОВОЈ БРОЈ Е 2 ДИН. 
Претплата за 6 месеци 110 динари 
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На основавме Чл. 3 од Законот за изме-

нува/е и дополнуенје на решението на Анти-
фашиското собрание на народното ослободу-
вале на Македонија за конституиран/ето на 
АСНОМ како врховен заповедате лен и извр-
шен орган на државната власт во демократ-
ска федерална Македонија и докладот на За-
конодавниот одбор при Президиумот на На-
родното собрание на Македонија, — Прези-
диумот на Народното собрание на Македо-
нија на своето заседание од 1 јули 1945 год., 
го донесе следниот: 

/ З А К О Н 

а д И Ш Н Т Р О Л Н О - СМЕТНА КОМИСИЈА 
Ч Л 1 

При Претседателството на Народната влада 
на Македонија се образува Контролно-сметна коми-
сија. која е компетентна за: 

1) прегледувале, разправуенје и разрешена 
на федералните окончателмн сметки на сметкопо" 
лагачите; 

2) прегледуванје, разиравуенје и разрегиение 
на окончателните сметки на месните (селски и град-
ски), реонски, околиски и окружни народни одбори 
и на Извршниот народен одбор за град Скопје; 

3) прегледувале и оверувале на федералната 
окончателна сметка и доставуенЈе известие на Народ-
ното собрание на Македонија за најденото по-
ложение; 

4) доставуенје од време на време известија 
на Министерството на финансиите на Народната вла-
да и на јавниот обвинител на Македонија за најде-
ните неправилности и недостатоци во процедурата 
и организацијата на федералната финансиска упра-
ва, како и на финансиските управи (отдели) при 
народните одбори; 

5) врховен контрол над окончателните сметки 
на сите федерални стопански установи и корпорации, 
који се нолзуват со постојана или повремена ( од 
време на време) помош, — до колкува за нив со 
закон не е определено поинаку. 

Чл. 2 
Сметкополагачите се должни да на крај на 

секој месец достават на Контролно.сметнатз коми-
сија налозите за изплата извршени во течение на пред 
ходниот месец со оправдателните документи' 

Заедно со налозите за исплата и оправдател-
ннте документи за последниот месец на сметката пн 
дина, сметкополагачите се должни да достават на 
Контролно-сметната комисија и завршни сметки за 
извршуенје буджетот. 

Контролно-сметната комисија може да опре-
дели преглед на налозите за исплата со оправдателни 
те документи на лице места каде това неќат инте-
ресите на прегледот и доброто функциониране на 
учреждението чији сметки се прггледуЈат. 

Чл 3 
Контролно-сметната комисија сметките на смет-

ко-подагачите или ги разрешува или на нив става за-
белешки. Доколку сметкополагачите не постапат по 

забелешките, Коитролно-сметната комисија ќе доста-
ви известие на јавниот обвинител на Демократска 
федерална Македонија, заради евентуално нокрену" 
енје процедура за утврдуенје материјалната или кри-
вичната одговорност. 

Ч,т 4 
Коктролно-сметна комисија сочинуЈат: претсе-

дател, 2 члена на комисијата, референти и потребен 
број друг помоден персонал. 

Чл. 5 
За преседател на Контролно-сметната комисија 

може да биде поставено лице коЈе завршило правни 
факултет, а за членови можат да бидат поставени 
лица, било со свршен правни факултет, било со спе-
цијално трговско образование. 

Претседателот и членовите на Контролно-смет-
на комисија ги назначује Президиумот на Народното 
собрание на Македонија" Референтите и другиот по-
моден персонал го назначуе Претседателот на Кон-
тролно-сметната комисија. 

Чл. 6 
Работите од членот 1 на овој Закон Контролно" 

сметнзта комисија ги решава во состав од 3 члена. 

Чл- 7 
Процедура за работата на внатрешното рабо-

теше на Контролно-сметната комисија ќе пропише 
со Правилник Претседателот на Министерскиот совет 
по предложение на Контролно-сметната комисија а 
по саслушанје на Министерот за финансии. 

Другите прашала во врска со работ??" 1 на 
Контролно-сметната комисија ќе се рен-.ат до лниг 
телно со одвојени расписи. 

Чл. 8 
Превентивната контрола на извршуенје будже-

тот ќе ја врши Министерството за финансии контрол-
но отделение-

Чл. 9 
ОВОЈ Закон влегуе во сила штом се објави во 

Службен весник. 
Секретар. 

Д-р Б. Спиров, с. р. 
Претседател, 

М. Андонов-Чевто, с. р-
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На основавме чл. 6 од Законот за Народ-
ната влада за Македонија од 14.1У.1945 год., 
Народната влада на Македонија ја донесуе 
следната 

У Р Е Д Б А 

За задолжителна поправка на жилишните 
згради пострадали од војната 

Чл- I 
Се задолжават сите собственици на полуразру-

шените во оваа војна жилишни згради на територи" 
ториЈата на федерална Македонија да извршат нуж-
ните поправки на истите и ги оспособат за живеенје. 

Пристапуенјето кон поправката требе да за-
почне во 5 дневен срок од подучениот налог на ко-
мисијата за поправка на разрушените од војната 
жилишни згради при народните одбори. 



Чл. 2 
Кога поправките се вршат од самите сопстве-

ници. надзор над нивното извршуенЈе имат Народ-
ните одбори. 

При утврдени случаи на Јавно — неоправдано 
одолжуенје на работата, собствениците ќе бидат под-
ведени под одговорност по законот против шпеку-
лата и саботаж-ата, а понатамошното извршуенје на 
поправките ќе го продолжи — соответниот На-
роден одбор 

Чл 3 
Ако по истечуенјето на предвидениот во ал. 

11 на чл. 1 срок сопственикот на зградата не отпочне 
со поправката , правото и должноста на поправки 
на полуразрушените жилиштни згради — како частни 
така и државни минава на Народните одобри. 

Чл. 4 
За исполнение на горното задолжение при На-

родните одбори се формира Комисија за поправка на 
разрушените од војната жилиштни згради. 

Комисијата со сгстоји од 6 члена и това од про 
челниците на финансискиот, на социалните грижи, 
народното здравје и техничкиот отдел при Народни-
те одбори и од преставителите на државните имоти. 

Комисијата за град Скопје се састоји од по е-
ден преставител на: градскиот Народен одбор. Ми-
нистерството на финансиите, на социјалните грижи, 
народното здравје, градежите и управата на држав-
ните имоти, а се назначава од Министерскиот совет 
на Македонија' 

Чл. 5 
Комисијата е надлежна: 
а) да донесува решенија који згради (часни 

или државни) требе да бидат поправени и за КОЈ срок; 
б) да проценува предложените планови за по-

правка на полуразрушените жилишни згради со пра-
во да редуцира некои, по-маловажни поправки; 

в) да води обшта контрола врху извршуенјето 
на поправките на зградите; и 

г) по приклјучуенјето на работата да дава 
извештај, за извршената работа. 

Комисиите при месните Народни одбори из-
вештајот од т. г. овој член го поднесуват до соответ-
ниот окружни технички отдел, а на Скопскиот град-
ски Народен одбор до Министерството на градежите. 

Чл. 6 
Сите чисто технички операции и нивното не-

посредствено извршуенје и раководство ,се вршат 
од техничките отдели при Народните одбори, во кол-
ку поправките ги вршат самите Народни одбори 

Чл. 7 
Со објавуенјето на Уредбава, врху секоја од 

Народните одбори поправена зграда по-отделно, а 
за обезбедував на израсходните суми за поправки, 
на Народните одбори им принадлежи правото на за . 
конска хипотека во висината на израсходената сума. 

Горната привилегија престанува да тежи врху 
ло-отделните згради, со исплатугнјето на должимите 
суми и лихвата од сопственикот на зградата. 

Народните одбори се задолжават. по получа-
ванјето на израсходените суми, да барат бришењето 
на хипотеката во 15 срок, од наплатуенЈето на дол-
жимата сума. След овој срок, собственикот на хипо-
текарниот имот има право сам да посака хипотеката 
од неговиот имот да биде бришана. 

Чл. 8 
Исклј учител но право на даван ја под наем на 

поправените од Народните одбоои згради и на при-
бирале на наемот од нив, до окончателното изпла-
туенје на долгот за извршените поправки заедно 
со 7% годишна лихва, имат Народните одбори који 
извршиле соответните поправки 

Чл. 9 
Оваа Уредба влегуе во сила од денот на неж-

ното објавуенје во „Служебен весник"' 

Подпретседател на Народната влада 
Л. Арсов, с. р. 
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Р Е Ш Е Н И Е 1 ) 

на Министерскиот Совет на Народната влада 
на Демократска федерална Македонија од 

5-У1-1945 година 
ч 

На одборниците во Народните одбори, 
кој и са постојано заангажирани на работа по 
одборите, се доделуват следните месечни 
награди: 

1. На претседателот на Скопскиот 
Градски Н О. 6.000 

2. На потпретседателот и секретарот на 
Скопскиот Градски Н. 0- 5.000 

3. На претседателите, потпретседателите 
и секретарите на Окужните Н - О . 4.250 

4. На прочелниците и зам. секретарите на 
Окр- Н.О. а) за Скопје, вклјучително со 
претседателите и секретарите на Скоп-
скиот Околиски Н. О. по — 4-250 
б) за останалите места по 3-500 

5. Претседателите и секретарите на Око-
лиските Н. 0 - во градовите со над 20.00 
жители и градските Н. 0- во ранг на 
околии, претседателите, потпретседате 
на реонските Н. 0- во гр. Скопје и про-
челниците на Скопскиот околиски Н. О 3.500 

6. Прочелпиците на Градските Н-О. во ранг 
на околии и Околиски Н.О- во градовите 
со над 20.000 жители, претседателите 
и секретарите на Градските и Околиски-
те Н- О. во градовите со над 10.000 
жители 3.100 

7. Прочелниците на Градските и Околи-
ските Н-О. во градовите со над 10.000 
жители и претседателите и секретарите 
на Градските и Околиски Н. О. во гра-
довите со над 5-000 жители 2.700 

8. Прочелниците на Градските и Околи-
ските Н. 0- во градовите со над 5.000 
жители и претседателите и секретари-
те на градските и околиски Н- О. во 
градовите со до 5000 жители 2.300 

9- Прочелниците на Градските и Околи-
ски Н. О. во градовите со до 5000 жители 2.000 

10. Претседателите и секретарите на оп-
штинските Н О. од 1.000 - 1.500 

II 

1. Во случај да некој од избројаните во пред" 
ходната точка одборници е по професија чиновник 
и има стечено право да биде разврстан во една од 
групите предвидени во Уредбата за регулисанје на 
платите на државните службеници во федерална Маке 
донија и по тата група има право да получава по-го-
лема плата од наградата по овоа решение тогај не 
тој чиновник ќе му се исплакја платата по Уредбата 
во врска со групата во која би бил разврстан. 

2. Од наградите на одборниците изброени во 
точка I. од решението, ќе се прават одршки само за 
служебен данок, а на тија одборници који се опреде-
луат да получават платите си како чиновници, ќе 
им се прават сите одршки коЈи се прават и на оста-
налите државни службеници 

III 

Со овоа решение се укинуват прописите на 
Чл. 13 од Уредбата за регулисанЈе на платите на др-
жавните службеници во федерална Македонија до 
колку истите предвидуат исплатата на платите на од-
борниците изброени во точка I од овоа решение, 
класирани по решението на Президиумот на АСНОМ 
Бр. 700, како и се ставуе ван сила решението на Ми-
нистерскиот Совет од З.У 1945 год., погрешно оштам-
пано во „Служебен весник" на федерална Македонија 
бр. 9 од 5.У 1945 год. 

При отпечатува его на горното решение во 
бр. 9 од 5 јуни т. г- по пропуск на редакцијата са 
допуснатн покрупни грешки, поради кое во овој бро^ 
го предаваме точниот текст на решението. 



бр. 13 „ 1ЛУЖРЕН ВВСМУЖ" ^ ^ Стр. Д 

IV 

Овоа решение има законска сила од 1 јули 
1946 година. 
Министер на финансиите: Претседател 

Л. Арсов, с р. на Народната влада 
Л, Колишевски. с. р. 

% 
На основаме разпоредбите на чл. 44 од 

Правилникот за накнадата на разноските за 
службените патуваниа и селидбите на савез-
ните службеници, службениците на савезните 
саобракуа.јни и останали самостални установи 
од 22 мај 1945 год., прописувам 

П Р А В И Л Н И К 

За накнадата на разноските за службе-
ните патуваниа и селидби на државните служ-
беници во федерална Македонија. 

I. 
Накнада на разноските за службените 

патуваниа 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Чл. 1 

На државниот службеник кои по заповед на 
надлежните, за да сврши една службена работа, па-
тува шгдалеку од 3 км. од местото на своето служ-
боване, му припада дневница и накнада на останали-
те разноски по одредбите на овој Правилник. 

Чл. 2 
Под државните службеници во смисалот на овој 

Правилник се подразбира : чиновници, чиновнички 
приправници званичници, служители контруални и 
хонорарни чиновници, дневничари надничари и ра-
ботници во службата ири Наткздната влада на Ма-
кедонија и подчинените и самостален установи. 

Чл. 3 
1) Под местото на службованието се смета 

грагевинскиот реон на местото во КОЈ службеникот 
е поставен или е на работа доделен. 

2) Во местата кои имаат грагјевински ужи и 
шири реон. под местото на службованието ќе се 
смета само ужиот грагјевински реон. 

3) Во случај на спор за границите на грагјевин-
скиот реон ќе одлучи надлежната грагЈевинска власт 

4) Кога службеникот квартируе надвор од гра-
гјевннскиот реон на неговото место службование, и 
во службена работа се изпрати во местото каде квар-
тнрува, не му се признава правото на дневница по 
овој Правилник. 

Чл. 4 
1) Службеното патуване може да се нареди 

само во случај, кога работата не би могла по друг 
начин да се сврши. 

2) За нуждата да се изврши службеното пату-
вале решава надлежниот наредбодател. 

3) Во наредбата за службеното патувале требе 
да се назначи траенето и начинот на патуването, 
како и целта и правецот, доколку патуването не е од 
уверлив карактер. 

Чл. 5 
Службеното патуване ќе требе да се изврши 

онака како е наЈефтино за државната каса. Поскап 
начин за патуване може да се одобри само кога са-
обракЈајот е прекинат, кое опстоателство ќе требе да 
се докаже со уверение на надлежната месна власт, 
или кога интересот на службата го наложи, кое за 
секој случај има да оцени и за това да донесе одлука 
надлежниот наредбодател. 

Чл. 6 
При службените патуваниа требе да се употре-

бат државните саобракјаЈни врски. Тамо каде има 
такви, прекинеше на патуването поради одмор или 
преноштуване повлечуе сразмерно умалуенје на 
дневницата. 

2. ДНЕВНИЦИ 
Чл. 7 

1) За службеното патуване во границите на 
државата се признава оваја д н е в н и ц а : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Р. бр. Кате ориа на службениците Дин. 

1 Службениците од 1 до IV/, п ложајна 
група 120 

2 Службениците од V до VIII положа-на 
група и приправниците од КШ моло-
жајнд група 100 

3 Служ'ениците с д IX до X по;:ожајна 
гру а и гриправнисите од IX П0;Ј0-
ж јна гру^а 80 

4 Приправници од X полсжајна група, 
з^амичницн. служители, дневничари, 
наднич.ни, и работници при држав-
ните установи а., федерална Македо-
нк,а 70 Ј 

2) Висината на дневниците означена во ст. 1 
ќе се исплатува за патуваниа во местата и подручи-
ата, кои се одредени во прва категориа по чл. 5 од 
Уредбата за регулисуенје на платите на државните 
службеници во федерална Македонија, 

3) Ако службената работа се врши во местото 
или на подручието кое е класирано во втора кате-
гориа по чл. 5 од истата Уредба, дневниците од 
став 1 се намалуват за 15% а во местото или на 
подручието кое е класирано во III категориа за 30%. 

4) Ако службената работа се врши во местата 
или подручиата кои са класирани во различнчи кате-
гории но скапотиата на животот, правото на днев-
ницата принуда според стварно проведеното време 
во односното категорисано по скапотиата на животот 
место или подручие. 

5) После 30 дена проведени во едно место, 
дневницата се намалуе со 20%. Направениот прекид 
во боравакот заради службеното патуване изврше-
но од местото каде службеникот е испратен, не пре-
кинуе ОВОЈ рок по вракјането му во истото место. 

6) По ст. 5 од овој член дневницата се намалуе 
и на службениците кон вршат теренска работа над-
вор од местото службованиа, без обзир на нивното 
кретанје од место во место. Која работа ќе се смета 
за теренска ќе се утврди со посебни прописи. 

7) На службеникот кои през работното време 
без служебна потреба се одалечуе од работното ме-
сто, не му припада дневница за ТОЈ ден. 

8) На службеникот КОЈ за време на службеното 
патуване се разболе толку, да не може да ја врши 
службата, а поради болеста не може да се врати во 
службеното место, му се признава одговарајукјата 
д-невница до дека трае болеста. Во случај на бесплат. 
но лечеле во јавните болници не му припада дневни-
ца. Невозможноста да врши службата и вракјанје во 
службеното му место пооади болеста, ќе се дока-
жуе с уверение од лекар во јавна служба. 

Чл. 8 
1) Времето за дневницата се смета од денот 

на тргнуенето до денот на вракјането. За денот на 
тргн^енето и денот за вракјането припада по поло-
вина дневница. За останалото време на трајането на 
патуването за секо! ден припада цела дневница" Ако 
целото службено патувание трае под 12 и изнад 3 
сата, припада половина дневница. За службеното па. 
тувание кое трае под 3 сата не припада дневница. 

2) Кога службеникот за време додека траје 
службеното патуване се врати во службеното си ме-
сто. бројот на проведените часови на работата над-
вор неговото место службовениа ќе се соберат и 
дневницата ќе се пресметав по одредбите на пред-
ниот став. 

3. НАКНАДА ЗА ЛИЧНИ ПРЕВОЗ 

Чл. 9 
1).3а службено патувание со железница и 

брод или авион и автобус прнпада накнада за пат-
ническа карта, и това: 



а) На чииовгшците и чнновничките приправ-
ници со железница П класа, а со брод I класа; 

б) На сите останали службеници со железница 
III класа, а со брод П класа. 

2) Доколку службеникот има право на бесплат 
на карта по ма КОЈ основ и по ма која класа не му 
припада накнада за лични превоз. 

0) Ако службеникот има право на повлаштен 
превоз, му пригода накнадата за на-малена вреднос 
на патническата карта од олаја класа која му прн-
пада по ст. 1. без обзир дали се ползувал со пра-
вото на повлаштениот превоз или нг. 

4) Кога на железницата или бродот нема класа 
на која службеникот има право, му припада накнада 
за патничгска кзрта од онаЈа класа која би могал да 
употреби. 

5) Ако на службеникот, на кого му припагја 
ннжа класа, по нарочната службена потреба му се 
нареди да патува со министерот или со чиновникот 
на КОЈ му припада Бита класа, ќе му се признае 
накнздата за патннческп карта за виша класа. 

ЧЛ. 10 
1) Во местата каде нема саопштителни мрежи 

со железницата или брод или автобус било државни 
или на некоје друго јавно-правно тело било на при-
ватно предпријатие, или овија превозни средства не 
можат да се употребат, накнада за превоз припада 
на сите федерални службеници но 5 динари за еден 
километар. 

2) При тренските работи, километражата не 
се признава за кретанието по теренот, него само за 
оденЈе до центарот на местото, каде се изводи терен, 
ската работа, и обратно. Промената на овој центар, со 
цел да се пренесе работата на друго место, повлечуе 
правото па километража до новиот центар, ако дале-
чината износи по-вечку од 3 км. 

3) За признавале на далечината меродавни се 
уверениатз на надлежната грагЈевииска власт. 

4) Част од еден километар се смета како цел 
километар 

5) Кога има назначени иовечку далечини во е-
ден поднесен рачун. ќе се соберат сите далечини и 
останал ата част од километарот ќе се смета како 
цел километар. 

4. НАКНАДАТА ЗА ИЗВАНРЕДНИТЕ 
РАЗНОСКИ 

Чл. 11 
Ако службеникот но повод на службеното па-

тувале направи некој изванредни разноски. кон не са 
предвидени во овој Правилник, а кои се по прецен-
ката на надлежниот наредбодател биле нужни за 
да се изврши поверената работа, му припада нак-
нада на тија .разноски по представеиото доказа-
телство. 

5.НАРОЧНИ ОДРЕДБИ 
Чл. 12 

На контрактуалните и хонорарните службеници 
за службени патуваниа им припада накнада на днев-
ници и накнада на останатите разноски по прописите 
па ОВОЈ Правилник. Висината на дневниците и дру-
гите накнади се одредува према висината на месен, 
мите награди односно хонорари т. е- према положај" 
ната група до која е службеникот најблизок по ви-
сината на месечната награда односно хонорарот. Диев 
лицата другите накнади не можат да бидат нш по-
вечку ни по-малку од ониа предвидени во чл. 7. 10 
и 11 од овој Правилник. 

Чл. 13 
1) На лицата кои не са федерални службеници, 

а се натоварени да извршат едно службено птувние, 
висината на дневниците и накнадата на останалите 
разноски за секо) случај пооделно ќе ги одреди Ми-
нистерот на финансиите по предложение на ресор-
ниот Министер. 

2) За поедни точно определени случаји, може 
Министерот на финансиите, по предлог на ресорниот 
Министер, да одреди висина на дневниците и накнада-
та на останалите разноски со општо решение. 

Чл. 14 
1) Кога приватните лица, физически или правни, 

са должни по законот да сносат разноските за пату-

ваниата на федералните службеници, било по жела-
нието на приватните лица. било по законското на-
реждане или службено, дневниците и останалнте рам-
поски ќе се наплатат во окна износи кон са за дотич-
иите службеници одредени по овој Правилник. 

2) За патуваниа со железница или со брод 
важат одредбите на чл. 9 од овој Правилник. Служ-
беникот ќе требе да употреби класата која му при-
паѓа по ст. 1 на чл. 9 и не смее да се користи по 
повлашкената вожнЈа. Накнадата за целата патни-
ческа карта ќе се признае по поднесениот доказ за 
платениот стварен износ. 

3) Приватните лица ири соответного надлетате^ 
ќе гребат да положат приближно одговарукјата сума. 
Од положената сума ќе се исплати на нзпратениот 
чиновник акантациа, а после свршената работа днев-
ницата и накнадата на останалнте трошкови по пре-
стапениот рачун, прегледан и оверен од страна на 
контролните органи. Вишакот од положената сума, 
ако се према визата на контролните органи покаже, 
ќе се врати на депонетот, а ако се укаже дека депо-
нираната сума е по-малка тогај тој ќе депонира и 
разликата. 

4) Ако вакви патуваниа се вршат истиот ден 
за работите на по-вечку приватни ,таца и во исто ме-
сто,, ќе се смета да е направено едно патувале а 
трошковите ќе ги накнадат сите лица според поар-
ченото време, кое ќе се за секој од нив констатира 
во дневникот на работата. 

п ч; 

НАКНАДАТА ЗА СЕЛИДБЕНИТЕ 
РАЗНОСКИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Чл. 15 

1) На федералните државни службеници, кога 
по потреба на службата се преместуват во друго ме-
сто службование, без обзир 'колку е оно одвлечено 
од местото на досегашното службование ,им припада 
накнада на селндбетгите разноски, и това: 

а) дневница лична и за секо! преселен член на 
семејството; 

б) накнада за превоз лични и за секој пресе-
лен член на семејството; 

в) накнада за селидбата на покуќнината. 
2) Накнадат1 на селндбените разноски припада 

од местото службоване до местото на новото пре-
селуенје. Ако селидбата не се врши од местото служ-
боване и.та местото на новото преселуенЈе ќе припад-
не онаЈа накнада на селидбеннте разноскн, која е 
поцелосна за државната каса. 

3) Накнадата за селидбените разноски не при-
пада кога селидбата е извршена преди да е донесен 
актот од кои се извлечуе правото на накнадна . 

Чл.16 
1) Накнадата на селидбените разноски по чл. 15 

припаднуе уште и: 
а) на федералните службеници после нимното 

пензионисанје, како и на нивните семејства во случај 
на нивната смрт. и това од местото на пензиониса-
нјето до местото на новото настануенје- На службени-
ците но молба или по наказание не им припада оваја 
накнада; 

о) на пензионираните службеници кои се деак-
тивирај ат без молба по потреба на службата и това 
од местото на нивното стануване до новото место 
службованје; 

' в) на семејствата на починалите федерални чи-
новници, и това од местото на дотогавашното служ-
бованје на починалиот службеник до местото на но-
вото настануенје. 

2) Ако селидбата не с.е изврши онака како е 
одредено во точ. а) до в) од предходниот став. нак-
надата ќе се одреди по смисалот на чл. 15. 

3) Правото на накнадата застарува ако селид-
бата не се изврши во срок од 6 месеца, сметано за 
лицата од а) и б) ст. 1) од овој член. и нимните се-
мејства. од денот на разрешението од должноста на 
пензионнсаниот односно одпуштениот службеник, г 
за семејствата од точ. в) ст. 1 од ОВОЈ член од де-
нот на службеннковата САФТ. 

4) На семејството припада онаја накнада на 
селидбените разноски која би припаднала на служ-
беникот од кого оно черпи своите права. 



44 17 
Каде селидбата може да се изврши со желез-

ница или со брод. не смее да се врши со кола, 1едри-
лица, лотка и со други превозни средства на водата, 
осим ако овој начин на селидба би бил по.ефтин за 
државната каса, или ако саобракјајот би бил пре-
кинат. 

Чл. 18 
Селидбата на семејството и покуќнината служ-

беникот требе да изврши едновремено со неговото 
заминуванје за новата должност" Ако това од оп-
равдани причини не може да го стори, ќе му при-
падне онаја накнада која е одредена за службени-
ците кои се селат без покуќнина. Кога бидат пре-
селени семејството и покуќнината, ќе му се исплати 
само разликата, така да целата накнада на селид-
бените разноски не надмине износот, кои би му при-
паднал да е преселил со себе си и семејството и по-
куќнината. 

Чл 19 
За членови на семејството по овој Правилник 

се сметат: брачна и ванбрачна жена и сите деца хра-
нител на ко ј им е дотичниот чиновник и това до из-
вршените 18 години. По исклјучение за членови на 
семејството се сметај ат и ониа деца преку 18 години 
кои се трајно неспособни за привредуене, но во то ј 
случај само до извршените 23 години. 

Чл- 20 
1) Кога мажот и жената, државни службеници, 

се селат од едно место во друго место, тогај жената 
во поглед правото на накнадата се смета како член 
на семејството, без обзир дели е преместена по по-
треба на службата или по молба. Ако мажот е пре-
местен по молба а жената по потреба на службата, 
тогај жената се смета како носител на правата за нак-
надата на селндбените разноски. а мажот се смета ка-
ко член на семејството. 

2) Жената се смета како носител на правата 
за накнадата на селидбените разноски и кога е ома-
жена за пенизонер. во КОЈ случај мажот се смета како 
член на семејството по смисалот на предходниот 
член- Ако мажот е од приватна професиа, не се смета 
за член на семејството, осем ако е неспособен за при-
цевруенје и е беден. Бедноста и неспособноста за при-

аредуенЈе се докажуат со уверение од месниот на-
роден одбор. 

Чл- 21 
Ловци и довици без деца и супрузи кои жи-

веат одвоено поради брачните размирици а немаат 
деца или ги имаЈат но не се при нив на издржуенје 
се сметат во поглед на накнздата на селндбеннте 
разноски како самии. 

Чл. 22 
Службениците кои се исправат во иностран. 

ството за да свршат некоја работа, немај ат право за 
накнада на селидбените разноски за селидбата на се-
мејствата и покуќнината 

2. ДНЕВНИЦИ -

Чл. 23 
1) За време на селидбата во границите на фе-

дерална Македонија припада лична дневница на пре-
селениот, како за време службеното патуване, а за 
секој преселен член од семејството, по една поло-
вина од личната дневница на логичниот службеник. 

2) Ако селидбеното патуванје целото е трајало 
12 или по-малку сати. изузетно од ст- 1 на чл. 8, ќе 
се смета за цела дневница. 

3. НАКНАДАТА ЗА ЛИЧНИ ПРЕВОЗ 

Чл. 24 
За селидбата вршена со железница или брод 

припада накнада за лични превоз како и при служ-
беното патуване, а за членовите на семејството нак-
нада за патническата карта од истата класа-

Чл. 25 
1) Кога за селидбата не можат да се употребат 

железница или брод поради недостатакот на овиа 
превозни средства, припада за секој километар на 
федералните службеници по 5 динара. Исто така при-
пада километража од по 5 динара и за секој член од 
семејството' 

2) Во случај на делимична селидба (чл. 18 од 
Правилникот) ќе се изплати километрзжата за семеј-
ството онака како е предвидено, кога се пресели. 

4. НАКНАДА ЗА СЕЛИДБАТА НА ПОКУКЈНИНАТА 

Чл- 26 

1) Накнадата за селидбата на покукјнината ќе се одредуе по оваја таблица: 

На сите 
федерални 

службеници 
од чл. 2 од 

1 
При селидбата со железница или брод При селидбата со кола 

за сите накнади 
На сите 

федерални 
службеници 
од чл. 2 од 

С Е М Е Ј Н О 

ПОЛО-
Ж Е Н И Е 

1 
За превоз 
на покашт-

нината 

За пакувание, разпа-
кувание, превоз до га-
рата и обратно, утова-
руенје, истоваруенје, о-
штетуенје и осигуровка 
на покаштнината за се-
кој стварно преселен кгр. 
одпокаштнината само до 
максималната тежина. 

За превоз 
на 

багажот До 5 1 

км. 

Дин. 

За секој 
следни 

Правил-
никот 

С Е М Е Ј Н О 

ПОЛО-
Ж Е Н И Е 

До макси-
малната те-

жина од кгр. 

За пакувание, разпа-
кувание, превоз до га-
рата и обратно, утова-
руенје, истоваруенје, о-
штетуенје и осигуровка 
на покаштнината за се-
кој стварно преселен кгр. 
одпокаштнината само до 
максималната тежина. 

До макси-
малната те-

жина од кгр. 

До 5 1 

км. 

Дин. 
километар 

Дин. 

На сам ед 1000 50 350 15 

Во породица 
до 2 деца 5000 120 1000 30 

Во породица 
преку 2 деца 7000 Дин. 0.40 150 1200 40 

2) При одредуене на накнадата по предната 
таблица се зима во обзир само бројот на децата кои 
се селат. 

3) При селидбата со железница, службеникот 
кои се сели, е должен во дупликатот нз товарниот 
лист, во рубриката одредена за упишуене на про. 

писаните или допуштените изјави, без обзир дали 
за таја пошилЈка ќе се плати возарина како за ден-
чана стока или за колски товар, да упише: „барам 
железницата званично да утврди тежината". За про-
тивното поступанје службеникот губи правото на нак-
надата одредена во таблицата ст. 1 за пакованЈе и 



разпакованје. превоз до гарата и обратно, утовар и 
изтовар и оштетуенЈе и оснгуруенје на покуќнината. 

4) Покуќнината во тежина до 2.000 кгр. требе 
да се испрати како денчана стока. Но ако би се за 
тежината до 5 ООО кгр. употребила посебна железнич-
ка кола, возарината за колски товар ќе се признае 
само тогај, ако е еднаква или по-малка од возари-
ната која би се платила да покуќнината е изпратена 
како денчана стока. 

5) Кога за селидбата на покуќнината се упо-
треби кола, во товарниот лист не смее да се упишуе 
нивната сопствена тежина нити пак износот платен 
за нимниот превоз. 

6) Накнадата за превоз на покуќнината преку 
максималната тежина може да се признае само 
на службеникот кои има нешта неопходно потребни 
за вршен)е на самата служба. Одлуката ја донесуе 
Министерот на финансиите по предварителната оден 
ка и предлог на ресорниот Министер. 

7) На службеникот самец кои се сели со по-
куќнината. не му припада накнада за превоз на 
багажот. 

8) Накнадата по представениот товарен лист 
за споровоз припада само до максималната тежина" 
Во случај на превоз на покукјнината и преку макси-
малната тежина, ќе требе да се представи потврда 
од надлежната саобракјајна благајна за тарифниот 
износ на максималната тежина и односната далечина. 

9) Накнадата по предствената потврда од над-
лежната саобракЈајна благајна по тарифата за брзовоз 
припада само до максималната тежина' Во случај 
на превоз на багажот преку максималната тежина, 
ќе требе да се престани потврда само за максималната 
тежина и односната далечина" 

10) На службеникот кој се сели без покуќнина, 
му припада накнада само за превоз на багажот. 

11) Се што е прописано во ст. 5. 6, 7 и 8 важи 
и при селидбите со брод, доколку они можат да се 
применат и на овој начин на селидбата. 

12; При селидбата со железница или брод при-
пада накнада за пакование и разпакование, превоз 
до гарата и обратно, утовар, изтовар, оштетував 
и осигуруенје само еден пат. 

13) При селидбата со кола часта од километар 
се смета за цел километар 

14) При селидбата со конЈи важат одредбите 
Како при селидбите со кола. 

\ 
III 

ОСТАНАЛИ ОДРЕДБИ 
Чл. 27 

1) После секое патувале односно селидба, ќе 
требе да се прелетани рачун, кои требе да содржи 
овна дани: 

а) Името, презимето, званието и положајната 
група на подносителот на рачунот; 

б) денот, месецот и годината на представениот 
рачун; 

в) целта и правецот на патот односно селидбата; 
г) денот на тргнуенјето односно вракјанјето 

при службените патуваниа, а денот на тргнуенјето 
и пристигнуенЈето при селидбата; 

д) износот на примената аконтациа за служ-
беното патуваше односно селидбата и од која каса; 

е) сите повластици во превозните средства; 
ж) бројот на преселените деца, кзко и денот, 

месецот и годината на нивното родуене; 
з) редни број и лист на дневникот на службе-

ното патуване. 
2) Данитг содржани во рачунот требе да бидат 

проверени, а рачунот да биде оверен, дека службе-
ното односно селидбеното патуване е извршено" 
Оверата на рачунот за службеното патувале ќе ја из-
врши старешината кои е издал наредбата за служ-
беното патувале. Оверата на рачунот за селидбеното 
патуваше ќе Ја изврши старешината на надлештвото 

во кое службеникот е преместен Оверата на рачунот 
за лицата од став 1 на чл. 16, ќе стави месниот на-
роден одбор. 

3) Покрај останалите доказателства, кон ра-
чунот ќе се приложат уште и: 

а) акт од кои произлгзуе правото на накнадата 
на патните односно селидбените разноски во ори-
гинал или во заверен препис; 

б) при селидбата со кола или конји потврда 
од народниот одбор на местото од каде се тргнуе 
и местото каде се пристига, дека покаштнината е 
преселена; 

в) доказателство за платениот превоз за бага-
жот. како и оригиналните товарни листови за пла-
тениот пренос на покаштнината со железницата; 

г) увереше од надлежните власти за далечи-
ната на местото, за патувањето со кола. и накнадата 
за километражата; 

д) рачуни и признаници за исплатените ситни 
разноски за сметка на установата (поштенски и дру-
ги такси) за време службеното патуване по чл. 11 од 
овој Правилник" 

Чл- 28 
За сметка на патните и селидбените разноски 

може, преди или после завршеното патуваше да се 
издаде аконтациа до две третини од приближната 
продрачунска сума. 

Чл- 29 
1) Сите потражуена по овој Правилник заста-

реваЈат за шест месеца од денот на свршеното па-
т у в а ^ односно селидбата. Во случај на дглимична 
селидба (чл- 18) роковите за пријавата на потра. 
жуенЈата ќе се сметат независно еден од другиот. 

2)Кога 1е за сметка на патните и селидбени 
разноски земена извесна сума како аконтациа, ќе 
требе во срок од 30 дена по извршеното патуванје 
да се представи редовен рачун (чл- 27). Во противен 
случај, земената сума како аконтациа ќе се наплати 
по административен ред по општите прописи за 
ставуенје на забрана во полза на државната каса. 

3) Ако земената сума е по-голема од таја коЈа 
е по представениот рачун призната, вишокот ќе тре-
бе веднага да се врати на државната каса- Ако това 
не се направи, вишокот ќе се наплати но админи-
стративен ред од првата плата по смисалот на пред. 
чедниот став" Овака ќе се направи тогај, кога пог 

тражуенјето е застарело 

Чл 30 
За истиноста на представените рачуни и кон 

нив документи, подносителот на истите е одговорен 
материално, дисциплинирано и кривично. 

Чл- 31 
Со влегуенјето во сила на овој Правилник пре-

стануват да важат одредбите на времениот Правил-
ник за накнадата на патните и селидбените разноски 
на државните службеници во федерална Македонија 
Бр. 2496 од 5-У-1945 год,, со приложеното му бр. 2502 
од 10-У-1945 година. 

Чл- 32 
Нужните објаснение во врска со приложуене-

то на ОВОЈ Правилник ќе ги дава Министерот на фиг 
насиите. 

Чл. 33 
Овој Правилник влегува во сила од обнароду-

ванЈето му во „Служебен весник". 
Накнадата на разноските за патуваниата и се-

лидбите по овој Правилник е во сила од 1 Јули 
1945 година. 

I. Бр. 3081 Потпретседател на Народната 
12 Јули 1945 год. влада и Министер на финансиите 

Скопје Л. Арсов, с. р. 



„СЛУЖБЕН ВЕСНИК" Стр. 7 

ИЗПРАВКА — По погрешка. 12-иот број на 
„Служебен весник" место дата 5 јули 1945 год. носи 
дата 30 Јуни. Сите одлуки непечатени во овој број 
се сметат за објавени од 5 Јули 1945 год. 

При печатенјето на Уредбата за привремено ре-
гулирале на наемните отношениЈа за квартири и ло-
кали во Демократска и федерална Македонија вб 
број 12 од 30 јуни т. г. е допусната следната грешка: 
напечатоното под чл. 11 требе да се сметне како 
чл. 12, а чл. 11 од истата Уредба гласи: „Поблиските 
напатсвиЈа за изполнението на оваја Уредба пропи-
сува Министерот за социјална политика" 

О Г Л А С 4 Ј 

По баранјето на Македонскиот земеделски ин-
ститут — Скопје покренат е постапак при овој суд 
за поништуенЈе на потврдата издадена од Главната 
комисија за изтеглуенЈе и размена на банкнотите - -
Скопје Ме 000013. Сер .В. на сума од 89.670 лева. 

Се повикува секој кој е има горната потврда да 
во срок од 1 месец од денот на објавуенјето на ОВОЈ 

оглас во „Служебен весник" истата е донесе не ј 
суд. или да стави приговор против поништуен, го 
на оваја потврда, оти после овој срок потврдата ќе 
се огласи за поништена. 

Од Скопскиот околиски суд, на 16-У-1945 год-
Бр. 315/45 год. Судија, 

Нуреди Даут 

С О Д Р Ж А Н И Е 
Стр. 

Закон за Контролно-сметна комисија — — 1 
94 Уредба за задолжителна поправка на жи-

Ч V ?лишните згради пострадали од војната 1 
96 Решение на Министерскиот Совет на Народ-

! ѕЈ ната лвада на Демократска федерална Маке 
дониЈа до 5-У1-1945 г. 2 

96 Правилник за накнадата на разноските за 
'службените патуваниЈа и селидби на држав-

4 ните службеници во федерална Македонија 2 
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на АСНОМ. Бр. на чек. сметка 81109. Огласите се примат во Отсекот за штампа. Печатница „Гоце Делчев". 




