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403. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уставот 
Президиум от на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за потврда oi1 измени и дополнуењата 
Законот 3iai уредуење и надлежноста' на воените 
судови во Југословенската армија од 24 август 1945, 
кој што на основа овластуењето од чл. 136 Уставот 
го донеле законодавните одбори на Сојузното в ек je 
и Векјето на народите на Народната скупштина 
ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊАТА 
ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУЕЊЕ И НАДЛЕЖНОСТА НА 
ВОЕНИТЕ СУДОВИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АР-

МИЈА ОД 24 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

Законот за уредуење и надлежноста на воените 
судови во Југословенската армија од 24 август 1945 
година се потврдуе со измените и дополну^њата, на-
ведени во овој закон, така да неговиот изменет и 
пречистен текст гласи: 

З А К О Н 

за уредуење и надлежноста на воените 
судови во Југословенската армија 

Општи одредби 

Член 1 
Во Југословенската армија правосудието го вр-

шат овие судови: воени судови на дшизиите, Воени 
суд на поморската флота, Воен^ суд за град Бел-
град, Воени суд на Морнарицата, Воени суд на Кор-
пусот на народната одбрана, воени судови на армиите 
и Врховен суд на Југословенската армија со седи-
штето во Белгрѕад како највисок судски орган за Ју-
гословенската армија. 

Член 2 
Задача е на воените судови да го штитат устано-

вениот поредок во војската и воените мерки прев-
земени во цел на одбрана и сигурност на државата. 

Оваа задача воените судови ја о с т в а р а т со до-
несу ењето на со закон основани одлуки после зако-
нито проведената постапка во кривичните дела за 
кои што се надлежни. 

Член 3 
Воените судови ги изречуат своите пресуди во 

името на наредат. 

Член 4 
Воените судии во судењето се независни и судар 

Ho закон. 

Надлежност на воените судови 

Член 7 
Воените судови судат за кривични дела на вое-

ни лица. 
Тие судат и на невоени лица: 
1) за кривични дела на ослабуење народната од-

брана и предавање воени тајни; 
2) за кривични дела извршени во зоните на вој-; 

ните операции кои што ке ги означи со својата на-
редба Врховниот командант на Југословенската ар-
мија. 

Предметите по кривични дела кои што ке ги 
извршат невоени лица во заедница со воени лица, 
освен кривични дела од претходниот став, може во-
ениот суд сам или по предлог на воениот обвинител 
да ги отстапи заради судење на редовен народен суд. 

Член 8 
Воените судови судат и за кривични дела на вој-

ните пленили. 
Член 9 

Воените судови на дивизиите, Воениот суд на 
поморската флота и Воениот суд за град Белград 
судат само по прв степен. 

Другите воени судови судат или во прв или во 
втор степен. 

Против одлуките на судовите од прв степен по-
стои право на жалба на повисок суд, освен против 
одлуките на Врховниот суд на Југословенската ар-
мија. 

Одлуките на судовите од втор степен како и 
сите одлуки на Врховниот суд на Југословенската 
армија се правосилни и против нив нема место на 
жалба. 

Член 10 
Воените судови на д и в и з и ј е судат во прв степен: 
1) за привидни дела на воените лица извршени 

на територијата од нивната надлежност, освен офи-
церите и сите воени лица од составот на Корпусот 
на народната одбрана и морнарица; 
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2) за кривични деда на невољни лица за кои што 
се надлежан воените судова (чл. 7 ст. 2 и чл. 8), џ се 
извршени на територијата од нивната надлежност. 

Воените судов« на дившиите во состав на Кор-
пусот на народната одбрана судат во прв стелен за 
кривични дела ш во е ш лица од составот на своите 
дивизии, освен кривичните дела на офицерите. 

Член 11 
Воениот суд на поморската флота суди во прв 

степен за кривични дела на воените лица од составот 
на Морнарицата, освен за кривичните дела на офи-
церите. 

За кривични дела на воени л»к'ца од составот на 
Речната флотила, освен за кривичните дела на офице-
рите, судат во прв степен воените судови на диви-
з и ј е надлежни по местото на извршуење делото, 
односно Воениот суд за град Белград. 

Член 12 
Воениот суд за град Белград суда во прв степен 

за кривични дела извршени на територијата од бел-
градскиот гарнизон од страна на воени лица кои што 
не се од составот на Корпусот на народната одбрана 
и Морнарицата. 

Член 13 
Воениот суд на Морнарицата суди во прв степен 

за кривични дела »а офицерите од составот на Мор-
нарицата, а во втор степен оддучуе по жалбите про-
тив одлуките на Воениот суд на поморската флота. 

Член 14 
Воениот суд на Корпусот на народната одбрана 

суди во прв степен за кривични дела на офицерите 
од Корпусот, а во втор степен одлучне по жалбите 
против одлуките на воените судови на девизните од 
составот на Корпусот. 

Член 15 
Воените судови на армиите судат во прв степен 

•за кривични дела на офицери извршени на нивната 
територија, а во втор степен одлучуат по жалбите 
против одлуките на воените судови на д митинге од 
нивните територии. 

Во случај отиду ењ е на армијата од територија 
на својата област за таа област се образу« вое« суд 
на воената област, кој што има состав и надлежност 
на воениот суд на армијата. 

Член 16 
В,о наллежност на Врховниот суд на Југословен-

ската армија спаија: 
1) судеше во прв и последен степен кривични 

дела на генералите и адмирали^, и судење во прв и 
последен степен кривични дела од општо државно 
значење по Законот за кривични дела протоне наро-
дот и државата за кои што се надлежни воените 
судови; 

2) одлучуење во втор степен по жалби против 
одлуките: 

а) на воените аудови на армиите, Морнарицата, 
Корпусот на народната одбрана и на Воениот суд 
за град Белград; 

б) на воените судови на дивизиите и на Воениот 
суд на поморската флота, кога со пресудата е изре-
чена смртна казна; 

3) одлучуење за барањето за заштита на зако-
нитоста против правосилните одлуки на воените 
судови; 

4) решавање спорови за надлежноста помегју 
воените судови од чл. 21 ст. 2 овој закон; 

5) давање обвезни напатствија по прашањата на 
судската пракса од областа на военокривичното 
право. 

Член 17 
Врховниот суд на Југословенската армија доносуе 

свои одлуки во совети или во општо заседание. 
Во општото заседание Врховниот суд на Југо-

словенската армија донесуе свои одлуки: 

1) за барањето за заштита законитоста против 
правосилните одлуки на советот на Врховниот оут 
на Југословенската армија; 

2) за д а в а л е одвеани напатствија по прашањата 
на судската пракса од областа на военокриаичното1 

право. 
Општото заседание на Врховниот суд на Југо-

словенската армија ја сочинуат претседателот, него-
виот заменик и анте членови на судот, а полноважно 
одлуку е во составот од најмалку две третини на 
судиите со претседателот шии неговиот заменик. 

Член 18 
Смрти ат- -"гзна^ изречена со пресуда на воениот 

суд .не сме^ се-извиши пред но што ке ја, одобри 
Врховниот I на Југословенската армија. 

* Член 19 
Кривични ствари од особена важност можат да 

се изземат од редовната надлежност на понискиот 
воен суд и да се изнесат на судење пред повисокиот 
воен суд. 

Член 20 
Сојузната влада може во време на војна секогаш, 

а во време на дар само ако застапат исклучителни 
прилики кои што претставу^ опасност за јавна без-
бедност и поредок, да им стави во надлежност на 
воените судови судење на сите лица за сите или само 
за одредени кривични дела, извршени на територи-
јата означена во нејзината одлука. 

Ваква одлука на Сојузната влада, ако е донесена 
во време на мир, подлежуе на дополнително одо-
бруење на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија. 

Пресудите на воените судови, донесени во прв 
степен по ст.* 1 на овој член, правосилни се. 

Член 21 
Сукобите за надлежноста помет ју воените су-

дови ш решава оној повисок суд к о ј што е заеднички 
надлежен како суд на втор степен з,а судовите по-
м е ѓ у кои што постои сукоб за надлежноста. 

Во случаи каде нема таков суд сукобот за над-
лежноста помегју воените судови го решава Врхов-
ниот суд на Југословенската армија. 

Член 22 
Против правосилните одлуки на судовите му при- , 

пагја, на воениот обвинител на Југословенската &Р" 
мија драво на подигнував барања за заштита на 
законитоста. 

За барањето за заштита законитоста одлу чуе Вр-
ховниот суд на Југословенската армија, а ако такво 
барање е подигнато против одлуката на неговиот 
совет, за него одлучуе општото заседаше на Врхов-
ниот суд на Југословенската армија. 

Состав на воените судови и нивниот персонал 

Член 23 
Воените судови ги со чину ат претседатели, ншш* 

заменици, воени судии, секретари и административец 
персонал. 

Претседателите и нивните заменици на сите воени 
судови и сите судии на Врховниот суд иа Југосло-
венската армија мораат да бидат офицери и »рав-
ници по струка. Тие ја вршат судената служба во 
војската како своја редовна служба. 

Дру пите судии мораат да бидат офицер«. Тие 
можат да бедат и од други родови на војската и 
струки и вршат судска служба покрај својата! ре* 
доена должност во војската. . 
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Член 24 
Воените судови судат во совети ком се е ос то ат 

од претседател или негов заменик и двајца судии. 
Своите одлуки воените судови ги ' донесуат со 

мнозинство на гласовите. 

Член 25 
Секој судски совет »има секретар ко ј мора да 

биде офицер и правник по струка. Тој го води за-
писникот на судските расправи, еоставуе нацрт на 
судските одлуки и има во советот советодавен глас. 

Член 26 
Претседателот, неговиот заменик и судиите на 

Врховниот суд на Југословенската армија ги .избира 
и разредну е Народната -скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија, во заедничка сед-
ница на обата дома. Претседателите, нивните заме-
ници и судите на другите воени судови во Југосло-
венската) армија ги поставуе и разрешуе Врховниот 
командант на Југословенската армија. 

Бројот на судиите и на другиот персонал како и 
нивната положба во сите воени судови се одредуат 
со форман«јата на војската. 

Член 27 
Секретарите и административниот персонал во 

воените судови се поставу ат по посто актите прописи. 

Надзор над работата на воените судови 

Член 28 
Воените судов« вршат надзор над работата на 

пониските воени судови. 
Врховниот суд ма Југословенската армија врши 

надзор над работата на сите воени судов«. 
Вршејќи го овој надзор повисоките судови 

имаат особено да гледаат да пониските судови судат 
по закон и своите рабош' да ги вршат правилно 
и на време. 

Преодни и завршни одредби 

Член 29 
Исклучително од чл, 23 ст. 2 еа овој закон, можат 

Во недостаток на правници по струка за претседа-
тели и нивен заменици на воените судови на деви-
зните да се поставуат офицери ко« што не се прав-
ници по струка, а кои досега работеле во воените 
судов«. 

Член 30 
За кривичните дела по Законот за, кривични дела 

Против народот и државата, извршени од страна на 
офицерите од бив шат а југословенска војска до денот 
на вл е гу е љето во сила на овој закон, судат воените 
судови. 

На невоените лица ке им судат воените судови 
за тие кривични дела само тогај ако се со нив про-
узрокуени особено тешки последици во текот на 
ослободителната војна. Решението за тоа го донесуе 
Врховниот суд на Југословенската армија по предлог 
на воениот обвинител на Југословенската армиј«. 

Член 31 
Постапката по кривичните предмета против не-

воените лица, кои се во тек пред воените судови и 
по ш и што е изречена првостепена пресуда до денот 
иа влечењето во сила на овој закон, ке ја довршат 
воените судов«. 

Член 32 
Министерот -на народната одбрана може, спрема 

потреба да ук пнуе или оснива поедини воен« судови 
во границите на овој закон и работите на укинатите 
судови да ги стави во надлежност па еде« или по-
веде воени судови. 

Член 33 
Со влечењето во сила на овој закон престануат, 

да важат сите пропис« за уредуен>ето и надлежноста 
на воените судови како и сите други проток« кои 
што му се противни. 

Члан 34 
Се овластуе Министерот на народнава одбрана 

да издава правилници, наредби и напатствија за 
спроводуење овој закон. 

Член 35 
Овој закон влегуе во аила со денот на обја« 

вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 359 
17 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

404. 
У К А З 

На основа членот 74 тач. 6 а членот 136 Уставот] 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ гој; 
прогласуе Законот за потврда и измени « дололну-' 
ењета Законот за работничките повереници од 2$ 
јули 1945 година и Законот за измени и до по лиу ен> ата! 
Законот за работничките повереници од 26 октомври 
1945 година, кој што на основа овластуењето од чле-
нот 136 Уставот го донеле законодавните одбори на 
Сојузното век је и Векјето на народите на Народната 
скупштина ФНРЈ. а кој гласи: 

^ а и п и 

ЗА ПОТВРДА Т Г " ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊАТА' 
ЗАКОНОТ ЗА РАКОТНИШШХБ^ШШЅРЕНИЦИ ОД 
23 ЈУЛИ 1945 ГОДИНА И ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУЕЊАТА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИЧ-
КИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ ОД » ОКТОМВРИ 1945 

ГОДИНА 
Законот за работничките повереници од 23 јули 

1946 година и Законот за измените и дополнуваат« 
Законот за работничките повереници, од 26 ок-
томври 1945 година се потврдуат со измените и 
доно лиу ен> ата наведени во овој закон така да нив-
ниот изменет и пречистен текст гласи: 

З А К О Н 
за работничките повереници 

Член 1 
Во сите приватни, кооперативни и државни прет-

пријатија »V установи, во државните надлештва и во 
(приватните, ^оперативните и јавните организации, 
во кои што е запослено најмалку 5 работници, наме-
штеници и службеници, се избираат повереници на 
»работниците, наодештешШите и службениците (ра-
ботнички повереници). 

Член 2 
Работничките повереници се претставници на 

работниците, намештениците и службениците во прет-
пријатието, надлештво™, установата и организаци-
јата. 

Тие вршат задаци пропишани со о®ој закон, при 
што соработуат со државните органи, синдикатите на 
работниците и намештениците и сопствениците од-
носно со управите и раководителите на претприја-

тијата, надлештвата, установите и оргаиизаците. 
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Член 3 
Задатокот на работничките повереници е: 
1) да работат на заштитата на социалните, еко-

номските и културните интереси на работниците, 
намештениците и службениците; 

2) да помагаат во унапредуењето на работата и 
работната дисциплина во претпријатијата, надлештва -
та, установите и организациите; 

3) да вршат контрола на производството и извр-
шуењето планот во претпријатијата освен во воените 
.претпријатија, односно во приватните претпријатија 
или деловите од приватните претпријатија кои што 
работат исклучително за војската; 

4) да им помагаат на надлежните органи во кон-
тролата на извршуењето н а законите, уредбите, 
наредбите, правилниците и решењата на државните 
органи. ' 

Во должноста н а работничките повереници осо-
бено спагја: 

а) е о р а л н и о т делокруг: 
1) во согласност со синдикалните организации 

да посредуат во преговорите околу подготвуењето 
и заклучуењето на колективните договори за ра-
бота, како и да вршат надзор над нивното извр-
шуење; 

2) обвезно да посредуат во отстрануењето или 
на согласно решуење на сите спорови настанати од 
работните односи; 

3) да участвуат при утврдуењето нормите, акорд-
ните тарифи, средните минималните заработувачки, 

'доколку тие не се регулирани со колективен дого-
вор во соработувачка со синдикалните организации 
1И со работодателите и да го контролират нивното 
спроведуење; 

4) да гледаат стр о ш да се п.р имену ат сите мер-
ки који' што се пропишани од надлежните органи за 
заштита н а работниците и учениците во стопан-
ството во поглед на работното време и одмор, 
здравјето, животот и социјалното осигурање , како 
е? да ги известуат и потпом^гат надлежните органи 
во сите прашања кои што се однесуат на примену-
ењето на законските прописи За заштита работни-
ците; 

5) на управите на претпријатијата да дават 
свое мислење за приемот и отпуштањето на работ-
ниците и намештениците и да водат евиденција за 
несреќните случаи во претпријатијата и за тоа ре-
довно да ги кѕвестуат надлежните органи; 

б) да участвуат во управите на работничките, 
»амештеничките и службеничките установи на сво-
ето претпријатие, надлештво, установа и организа-
ција, работничките жилишта, детските склоништа, 
кујни и ти.; и 

7) ка ј работниците, учениците во стопанството, 
намештенииите и службениците да ги потстакнуат 
усили јата за стручното образовање и усовршуење; 

6) стопанскиот делокруг: 
1) во заедница со синдикалната организација, со 

управата односно со раководителите на претприја-
тието, надлештво™, установата и организацијата м 
Со надлежните органи да го развијат полетот во 
работата, да ја подигаат работната дисциплина и 
водат борба против саботажа; 

2) да соработуат во стопанството и 'Практичното 
мскористуење на резултатите добиени со применуе-
њето Одлуката за еднообразно сметководство со цел 
на унапредуење производството; 

3) кај работниците, намештен^ците и службени-
ците дл развиват смисла за рационална работа во 
(претпријатието, надлештвото, установата и органи-
зацијата и да состаноците на работниците, намеште-
ниците и службениците да ги претресуат недоста-
ците и тешкотиите кои што го смекјават успешното 
производство, да предлагаат мерки за нивното от-
странуење и заедно со синдикалните организации да 
организираат натпреваруење во цел на поарнуење 
методот на работата, позголемуење производството 
ка работата, исполнуење иа производните задаци и 

максималното искористуење капацитетот на претури* 
јатието. 

Член 4 
Изборот на работничките повереници се врши 

со непосредно тајно гласање со кандидатски листи 
(пропорционални систем). 

Активно избирачко право имаат работници, уче-
ници во стопанството, намештен,ицн и- службеници 
на обата пола кои што се во моментот на изборот 
запослени во претпријатието, надлештво™, устано-
вата и организацијата. 

Пасивно избирачко право имаат, под услов да 
уживаат политички м граѓански права, сите изби-
рачи кои што навршиле 18 години на животот. 

Член 5 
Изборите на работничките повереници ги спро-

ведуат избирачките одбори редовно во мај месец 
секоја година. Кај сезонските претпријатија и прет-
пријатија, надлештва, установи и организации кои 
што со работата би започнале после овој срок, 
изборите на работничките повереници можат да се 
опро в еду ат и после овој срок. 

Изборниот одбор го сочинуат работничките по-
вереници на кои што мандатот им истекнал. 

Избирачкиот одбор мора да има најмалку три 
члена. Ако избирачкиот одбор не може да се обра- . 
зуе од разлог што работниците, намештениците и 
службениците порано не избирале повереници или-
што мандатот на анте повереници им престанал, 
односно што во претпријатието, надлешвото, уста-
новата и организацијата има помалку од тројца по-
вереници, окружниот народен одбор по предлог на 
синдикалната организација ке го одреди односно 
пополни избирачкиот одбор од редовите на работ- ' 
ниците, намештениц&Те и службениците на одно-
сното претпријатие, надлештво, установа или орга-
низација. 

Предлагачите на примената кандидатска листа 
можат да одредат свој претставник и негов заменик 
во избирачкиот одбор, што мора да се назначи на1 
кандидатската листа. Претставниците на кандидат-
ските листи, односно нивните заменици, имаат право 
да присуству ат во работата на избирачкиот одбор. 

Член 6 
Мандатот на работничките повереници1 трае го-

дина дена, односно до идниот редовен срок за 
избор. 

Пред истекот од година дена мандатот на ра-
ботничките повереници може да престане во след-
ните случаи: 

1) со оставка; 
2) со излегуење од претпријатието!; 
3) со одзов, ако за тоа на соборот 'се изјасни 

мнозинство на работниците, намештениц<и'те и слу-
жбениците запослени во претпријатието односно 
надлештво™, установата или организацијата; и 

4) со губиток на политичките и граѓанските ' 
права или со осуда за нечесно дело. 

Упразнетите места мор ат да се пополнат од 
редовите на избраните заменици. 

Член 7 
Бројот на работничките повереници и нивните 

заменици се одредуе спрема бројот на работниците 
запослени во претпријатието, и тоа ако е во прет-
пријатието запослено: 

од 5 до 20 работници се избираа 1 повереник 
од 21 д о 50 работници се избијат 3 повереници 
од 51 до 100 работници се изберат 4 .повереници 
од 101 до 160 работници се «збират 5 пове-

реници 
од 151 до 250 работници се избират 6 повере-

ници 
пов ек је од 250 работници »а секое? натамошни 

100 работници се избира по 1 повереник, но со тоа 
да во едно претпријатие не може да биде избрано 
повекје од 20 повереници. 
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Ако е претпријатието составено од повекје са-
мостојни оделења, секое оделење може да избира 
работнички повереници, ама вкупниот број на овие 
повереници не може да биде поголем од бројот на 
работничките повереници предвиден во претходниот 
став за односното претпријатие. 

Ако претпријатието во разни места има е в сиа 
постројки со најмалку 5 работници, работничките 
повереници се избират за секоја од тие постројки. 

Во претпријатијата во кои што бројот на з а д -
о е н и т е работници и намештеници после изборот на 
работничките повереници се позголеми за толку да 
би спрема ст. 1 на овој член можел да се избере 
уште еден или повекје работнички повереници, мо-
же на барање на синдикалната организација, да се 
извршат дополнителни избори. % 

Прописите на овој член сходно ке се применуат 
и на намештен и ци те и службениците односно на 
надлештвата, установите и организациите. 

Член 8 
Во претпријатијата, надлештвата, установите и 

организациите во кои што е запослено повекје од 
1€ч) работници работничките повереници треба да 
имаат пословник за своето работење. 

Работничките повереници се должни по напат-
с1вието, кое што ке го пропише министерството на 
трудот на народната република, да поднесуат пи-
смени извештаи за своето работење. 

Член 9 
Работничките повереници за вршењето на своите 

должности по прописите на овој Закон не примаат 
никаква награда. 

Доколку работничките повереници се присилени 
извесни поверени должности да ги вршат за време 
траењето на работното време ке се смета како да 
го провеле тоа време на својата редовна работа. 
Кај работници кои што работат на парче, времето 
проведено на должност на работничка повереник ке 
се заомегуе во сразмера на нивната средна нор-
мална заработувачка. 

Член 10 
Работодателите не можат да ги отпуштат ра-

ботничките повереници заради вршењето на пове-
реничката должност. 

Член И 
Работодателите односно нивните претставници, 

застапници и управници, кои што ги спречуат ра-
ботничките повереници во вршењето на нивната 
должност (чл. 3) ш и кои што ке се огрешат на 

' одредбите на чл. 9 и 10 иа овој закон, како и оние 
кои што ги спречуат членовите на избирачките од-
бори во вршењето на нивната должност, ке се каз-
нат спрема тежината на делото: 

1) со опомена која што во трошок на виновни-
кот ке се објави во дневниот печат; 

2) со парична казна до 5.000.— дин; 
3) со присилна работа без лишуење од слобода 

до 3 месеци. 
Казната од точ. 3) може да се изрече било сама 

било со казната од точ. 2) ако работодателот по-
стапил со особена безогледност спрема работнич-
киот повереник. 

При (одмеруењето на казната ке се зема како 
особено отежителиа опстојателства , лоша волја, 
друштвена расипаност на виновникот и поврат. 

Ако работодателот не е физичко лице, гсе се 
казни одговорниот раководител или одговорните 
членови на управата на правното лице ако не д о 
кажат оти делото е направено без нивно знаење 
односно дополнително одобруење. 

Ако од осудениот не може да се наплати изре-
чената парична казна ке се замени со казна на 
присилна работа, сметајќи за секо«? 50.— дин. по 
.еден ден присилна работа, со тоа да оваа казна не 
"може да премине 3 месеци присилна работа без 
аишуеше од слобода« 

Во случај да изречената парична казна не може 
да се наплати од одговорниот раководител, односно 
од членот на управата на правното лице, за парич-
ната казна одговорно е правното лице. 

Член 12 
За постапката по делата од претходниот член 

надлежни се околиските судови. 

Член 13 
Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да 

пропише напатствија за извршуење на овој закон и 
правилник за спроведуење изборите на работнич-
ките повереници. 

Член 14 
О В О Ј закон влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 355 
16 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

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

405. 
У К А З 

На основа членот 74, точ. 6 и членот 136 Уставот 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
•проглаеуе Законот за потврда и измените на Зако-
нот за избирачките списоци од 10 август 1945 годи-
на, кој што на основа овластуењето од членот 136 
Уставот го донеле законодавните одбори на Сојуз* 
ното векје и Векјето на народите на Народната скуп-
штина ФНРЈ, а ко ј глаои': 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 

Законот за избирачките списоци од 10 август 
1945 година се потврдуе со измените наведени во 
овој закон, така да неговиот изменет и пречистен 
текст гласи: 

3 Д 

за изоирачкихе сшгмцп 
1) Општи одредби 

Член 1 
Избирачките списоци служат за веродостојно 

утврдуење на избирачкото право на г^јифшите од 
Федеративната Народна Република Југославија. 

Избирачките списоци се единствени и постојани. 
Избирачките списоци се с о с т а в а т заради утвр-

дуење избирачкото право на грабаните на изборите 
за сите претставнички органи на државната власт и 
тоа за Народната скупштина ФНРЈ, народните скуп-
штини на републиките, народната скупштина на ав« 
тономната покраина, обласниот народен одбор на 
автономната област и народните одбори. 

Член 2 
Избирачките списоци се составуат за подрачјето 

на секој местен и градски односно реонски народен 
одбор. 
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2) Избирачко право 

Член 3 
Право да набираат и да бидат изборани во орга-

ните на државната власт (избирачко право) имаат 
сите грагјани на Федеративна^ Народна Република 
'Југославија без разлика на пол, народност, раса, 
вероисповест, степен на образованост и местожи-
телство™, кои што навршиле 18 години старост. 

Избирачко право имаат и грагјаните кои што се 
наогјаат во редовите на Југословенската армија. 

Избирачко право имаат такугјере лица помлади 
од 18 години кои ш о борци на Народно-ослободи-
телната војска и партизанските одреди биле уведени 
во Избирачките списоци за изборите за Устав ота ор-
ната скупштина. • 

Член 4 
Немаат избирачко право: 
1) министри, коса* што участвуеле во владите од 

6 јануари 1929 година до 5 февруари 1939 година. 
2) припадници на воените формации на окупа-

т о р о т и нивните домашни соработници, кои што по-
сто ј ано и активно се бореле против Народно-осло* 
Рбодителната .војска на Југославија, односно против 
[Југословенската армија, или армиите на сојузниците 
на Југославија; 

3) членови на „Културбунд", на италијанските ДО 
[другите окупаторски фашистки организации и члено-
вите на нивните фамилии, доколку не вложат да до-
к а ж а т да работеле во полза на антифашистката и 
Јнародно-ослободителна борба; 

4) лица кои што биле активни функционери и 
истакнати членови во усташките, патничките, неди-
јјкјевските и љотикјевските организации, белата и 
'плавата гарда како « другите слични квислиншки 
[организации и групи во земјата .или иностранство, 
!&ои што соработувале со непријателите и нивните 
помагачи, како и поединци кои што се обележиле со 
таква работа; 

5) лица кои што биле во политичко-полициска 
служба на окупаторот и квислинзите; 

6) лица кои што доброволно со својата иницијал 
тива и во цел на помагање непријателите ставуеле 
на располагање воени и стопански средства за окупл-
торите и нивните помагачи. 

7) лица кои што со судска пресуда се осудени 
иа губење национална чест или на губење политич-
ки права, односно на. губење избирачкото право, за 
време додека тоа губење трае; 

8) лица под старателство. 
Одредбите од точ, 2—6 на претходниот став 

нема Да се применуат на оние лица за кои што ке 
се докаже да нивното уча струење во споменатите 
организации или воени формации било присилно 
или само привидно, во цел на нанесуење штета на 
окупатори^ и нивните помагачи, како ни на оние 
лица кои што пристапиле кон народно-ослободител-
•ната борба или со работа ја помагале, или кои што 
по ослободувањето на земјата активно се залагале за 
уцврстуење придобивките на народно-ослободител-
ната борба м уставно-демократскиот поредок или 
кои што активно ја помагале обновата и изградбата 
на земјата. Владите на републиките во согласност со 
Сојузната влада одредуат кои организации, устано-
ви и групи потпаѓаат под точка 2—6 н.а претход-
ниот став. 

Член 5 
Избирачкото право по правило се врши во она 

место во кое избирачот е уведен во избирачки 
список. 

Во избирачкиот список се заведуат избирачите 
во местото на нивното пребегал иште или, ако ова го 
немаат, во местото на »ааиослуење односно во местото 
»о кое што имаат с а « лребивалиште и тоа во сите 
случаи* без оглед на должина на времето на живееле. 

Службениците од претставништвата на Федера-
т и в н а Народна Република Југославија во иностран-
ство (амбасади, посланства, конзулати, воени мисии) 
како и државјаните ФНРЈ кои што постојано живеат 
во^ странска држава ке бидат уведени во постојани 
.избирачки списоци к а ј одредените претставништва 
ФНРЈ во иностранство. Министерот на надворешни-
те работи одредуе кај кои претставништва ке се со-
с т а в а т избирачки списоци и кои државјани ФНРЈ 
во нив ке се уведуат. 

Избирачите кои што после раснишуењето на из-
борите ке го променат местото на своето нребивали-
ште, мако и оние кои од оправдани разлози во врска 
со запослуењето (персонал на речните и поморска 
бродови, железнички возни пресонал, службено па-
туење и ел.), со школуењето или службената работа 
во врска со изборните работи (членови на избирач-
киот одбор, претставници на кандидатските листи и 
нивните заменици) .на денот на изборот не се на . 
огјаат во местото дека што се запишани во изби-
рачкиот список, хможат да гласаат во местото во кое 
ке се најдат на денот на изборот, ако поднесат уве-
рење да се занишани во избирачки список. Ова уве-
рење ке и г о издале на нивно барање месниот од-
носно градскиот/ или реонскиот народен одбор на 
местото во кое се запишана во избирачкиот список. 
Вакви уверења можат да се издаваат од денот на 
расписот на изборите па до на три дена пред избо-
рите. При издавање уверената ке се назначи во по-
стојаниот избирачки список во забелешки га да на 
односното лице му е издадено уверење за избирач-
кото право и да на денот на изборите 'ке гласа на 
друго место. 

3) Органи за сост^вуење избирачки списоци 
Член 6 

Избирачкиот список го состава месниот односно 
градскиот или реонскиот народен одбор за своето 
подрачје, внесуејки ги во него сите г р а б а н а кои 
што' имаат избирачко право по прописите »на овој 
закон. 

Во оправдани случаи а на барање од месниот 
народен одбор може комисијата за избирачки спи-
соци сама да составуе списоци. 

За помошт на десните односно градските народ-
ни одбори може комисијата за избирачки списоци 
заедно со извршниот одбор на околискиот народен 
одбор да запосли писмени лугје (учители, ученици 
и ти.), кои се должни на т о ј позив да се одзоват. 

Член 7 
Комисијата за избирачки списоци ги испитуе и 

потврдуе овие списоци, односно ги состава сама (чл. 
6 ст. 2) и одлучне но жалбите и барањата во поглед 
на поедини внесуења или г^зоставуења. Комисијата се 
образуе при1 околискиот односно градскиот народен 
одбор. Неа ја сочинуат еден судија на околискиот 
суд, еден член од околискиот народен одбор и етен 
член на месниот народен одбор за чие подрачје спи-
соците се составуат, а во градовите покра ј судијата 
два члена од градскиот односно реонскиот народен 
одбор. 

По потреба за една околија односно град можат 
да се постават две или повекје комисии. 

Членовите нд комисијата и нивните заменици ги 
постава извршниот одбор на околискиот односно 
градскиот или реонскиот народен одбор. Должност е 
на извршниот одбор да на комисијата стави на ра-
сполагање потребни простории, помошен персонал и 
средства неопходни за работа. 

Член 8 
Кај претставништвата на Федеративната Народна 

Република Југославија во иностранство кои што се 
одредени за со ставање избирачки- списоци (чл. 5 
став 3) најстариот по ранг службеник ке одреди ко-
мисија составена од три члена, која сходно чл. 6 и 
7 на овој закон ке состави избирачки список. Во 
овај список комисијата ке ги внесуе службениците 
»а претставништвата на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија на основа заверениот навод од 



ОГЛАСНИ ДЕО 
ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ" 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" издава како своа 
едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојуз-
ните закони и останадите прописи на Владата на 
ФНРЈ и нејните установи со коментари, напатствија 
и објаснувал за примена законските и други прописи. 

Збирка на закони се штампало правило,на сите 
четири народни јазици и уредена е така да е млогу 
погодна за практична употреба. Поради тоа што се 
за аутентични законски текстови сметаат само оние 
кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист" тоа 
сите органи на народната власт се должни да се само 
по нив управјават. 

Досега Редакцијата на „Службениот лист" издала 
како посебни свесни: 

Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 
1 ноември 1944 до 21 април 1945 година 
(распродадено); 

2) Одлука за еднообразното сметководство 
Дин. 15.— 

3) Збирка на прописи за надниците и пла-
тите (распродадено) Дин. 15.— 

4) Правилник за пријавуење и утврдуење 
воената штета (распродадено) Дин. 10.— 

5) Збирка на закони и прописи за оснивање 
Фонд за обнова земјата и одземање вое-
ната печалба Дин. 10.— 

6) Сметковен план за рудници на јаглен 
Дин. 10.— 

7) Сметковен план за предилници и ткаечници 
(распродадено) Дин. 20.— 

8) Закон за бирачки спискови со коментар 
Дин. 5.— 

9) Закон за избор народни пратеници со ко-
ментар (распродадено) Дин, 20.— 

10) Збирка на материално-кривични прописи 
Дин. 12.— 

11) Збирка на прописи за аграрна реформа 
Дин. 15.— 

12) Збирка на закони за организација на су-
дови, за врсти на казни, конфискација и 
извршуење конфискација и за давање 
амнестија и помиловање Дин. 20.— 

13) Збирка на прописи за поставуење и пен-
зионисуење државните службеници и за 
установуење правото на пензија (распро-
дадено) Дин. 10.— 

14) Закон за Уставотворната скупштина, За-
кон за печатот, Закон за удружењата, 
зборовите и другите јавни собори 

Дин. 10.— 

15) Сметковен план за фабрики на бира (ра-
спродадено) Дин. 30.— 

16) Збирка на закови и прописи за содиално 
осигуран* (распродадено) — Дин. 20.— 

17) Сметове« план за фабрики »а шпиритус 
— — — Дин. 30.— 

Св. бр. 18) Сметковен план за фабрики на текстилна 
плетена стока Дин 30.— 

„ „ 19) Збирка на закони и прописи за уредуење 
работни односи Дин. 15.— 

»> »» 20) Закон за такси со Правилник за негово 
извршуење Дин. 10.— 

21) Сметковен пл»н за кредитни установи 
Дин. 30.— 

»> »» 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија) 
Дин. 10.— 

„ „ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање) 
Дин. 3.— 

„ „ 226) Устав на ФНРЈ (миниа1урно издање) 
Дин 4 

„ „ 23) Сметковен план за графичка индустрија 
Дин. 30,— 

„ „ 24) Сметковен план за творници на обувки 
Дин. 30.— , 

„ „ 25) Сметковен план за творници на сапун 
Дин. 30.— 

„ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на 
клинкери, земјана стока и шамот 

Дин. 30.— 
„ „ 27) Смет ковен план за љуштилници и млино-

ви на ориз Дин. 30.— 
„ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и 

метал, творници на машини и масовни 
метални производи Дин. 30.— 

„ „ 29) Сметковни план за автомобилски сообрак-
јајни претпријатија Дин 30.— 

„ „ 30) Сметковен план за творници на конзерви 
Дин. 30.— 

„ „ 31) Сметковен план за творници на цимент 
Дин. 30.— 

„ „ 32) Смегковен план за трговски претпријатија 
кои вршат услуги Дин. 30.— 

„ „ 33) Сметковен план за трговски претпријатија 
со сортирање, преработував или дорабо-
туење на стока Дин. 30.— 

„ „ 34) Сметковен план за трговски претпријатија 
кои се бават со купо-продавачка на стока 

Дин. 30.— 
„ „ 35) Збирка на прописи за валоризација со 

коментар и практични примери Дин 80.— 
„ „ 36) Смегковен план за издавачки претприја-

тија и книжарници Дин. 30.— 
„ „ 37) Сметковен план за големи фурни, твор-

ници на кекс и суво тесто — Дин. 30.— 
„ и 38) Сметковен план за винарство и подру-

марство Дин. 30.— 
, 39) Сметковен план за фабрики на уље 

Дин. 30.— 

„ „ 40) Сметковен план за творници на чоколада, 
бонбони и канднт Дин. 30.— 

„ „ 41) Закон за непосредни даноци со Правил-
ник за негово извршував — Дин. 40.— 

„ и 42) Сметкоаен план за шумска индустрија и 
стругари (пилани) — — Дин. 30.— 
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Св. бр. 43) Сметковен план за творници за импрегиа-
ција дрва — — — — Дин, 30.— 

„ „ 44) Сметковен план за угостителски претпри-
јатија — — — Дин. 30.— 

„ и 45) Сметковен план за творници на кавени 
додатоци и сурогати Дин. 30.— 

„ и 46) Сметковен план за творници на дрвовииа, 
целулоза, лепенка, картон и хартија 

Дин. 30.— 
„ „ 47) Сметковен план за фабрики на шекјер 

Дин. 30.— 
,, „ 48) Сметковен план за творници на бои, 

лакови и фирнис Дин. 30.— 
„ „ 49) Основен закон за брак и Закон за др-

жавни матични книги Дин. 15.— 
„ „ 50) Општ закон за народните одбори 

Дин. 8.— 
„ „ 51) Закони за воена обвеза и пополнуење 

оружената сила се јавачка, теглечка и 
товарна стока — — — — — Дин. 10.— 
Азбучен регистар по материја на „Слу-
жбениот лист" за 1945 година Дин. 15.— 
Табели на службеничкиот данок (распро-
дадено) — — Дин. 20.— 

Сите овие издања на сите народни јазици и 
можат да се добијат во продавницата на „Службе-
ниот лист", Белград — Бранкова 20 и во сите пого-
леми книжарници во целата земја. 

Книжарите во внатрешноста уживаат попуст од 
20%. Администрацијата на „Службениот лист" врши 
испорачка само по претходната уплата на пораџбата, 
^Чековна сметка 62—324. 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RUDARSTVA 

NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 
Poziv vjerovnicima i dužnicima poduzeća »Kevar« 

tvornica bruseva j brusnih koluta, Varaždin 
Ministarstvo industrije i rudarstva, Opći odjel Na-

rodne Republike Hrvatske odlukom od 25. svibnja 1946 
god. br. 69849/1946 odredio je likvidaciju poduzeća »Ke-
var«, tvornica bruseva i brusnih koluta. 

Za likvidatora imenovan je Erbežnik Vladimir, pri-
vremeni upravitelj poduzeća Kevar. 

Pozivaju se vjerovnici i dužnici, da svoja potraži-
vanja i obaveze koja imaju prema odnosnom poduzeću 
prijave najkasnije do 15. kolovoza 1946 godine na 
adresu — »Kevar«, tvornica bruseva i brusnih koluta, 
u likvidaciji — Varaždin, Fabijanska ul. 12. 

Br. 69849/46. — Iz Ministarstva industrije i rudar-
stva, Zagreb, 25. lipnja 1946 godine. K 3942 1-3 

ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 
Отварање пословница Поштанске штедионице 

у Бања Луци, Нишу и Петровграду 
Решењем Министра финансија ФНРЈ I бр. 2472 

од 25 априла 1946 годи-не отворене су пословнице 
Поштанске штедионице у: Бања Луци, Нишу и Пе* 
тровграду. Пословница у Бања Луци почела је са 
радом 10 јула, Пословница у Нишу 15 јула а По-
словница у Петровграду почеће са радом 20 јула 
1946 године. Територијално надлежни завод за По-
словницу Бања Лука је филијала Поштанске ште-
дионице У Сарајеву, за Пословницу Виш Поштанска 
штедионица, Централа у Београду, а за Пословницу 
Петровград филијала Поштанске штедионице у. Но-

вом Саду. Пословнице ће вршити самостално чековну 
службу и водити чековне рачуне, и то: Пословница 
у Бања Луци, рачуне бр. 9001 до 10.000, Пословница 
у Нишу бр. 69.001 до 70.000, Пословница у Петров-
ц а ду бр. 79501 до 80.000. 

I бр. 2472. — Из Поштанске штедионице у, Бео-
граду, 15 јула 1946 године. 

ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 
Срећке I класе важе за II класу 3 кола 

Државна класна лутрија на основи чл. 7 својих 
општих правила огласила је следеће срећка 1 класе 
да важе за И класу 3 кола, и то: 

Ук Бр. 1253 знак разликовања С 
1253 „ Д 
3155 „ е 

^ 7420 „ А 
Ук 9911 „ Д 
% 9944 „ А 
И 9946 „ А 
Ук 9948 „ А 
Ук 9950 А 
Ук " 1148С „ д 
Ук 13446 „ А 
Ук 14088 А 
Ук 14089 „ А 
Ук 18999 „ А 
Ук 24110 „ А 
Ук 29820 „ А 
Ук 34296 „ е 
Ук 47257 „ е 
Ук 59050 „ А 
Ук 59487 „ А 
Ук 60820 „ А 
Ук 73656 „ , А 
Ук 74384 „ е 

Према томе оригиналне срећке И класе 3 кола 
срећака »под горњим бројевима и знацима разлико* 
вања немају никакве вредности. 

Кл.бр. 6960. — Из Секретаријата Државне кла-
сне лутрије, 13 јула 1946 године у Београду. 
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ТЕХНИЧКИ РАБОТИ 
POPRAVKA ŽELEZNIČKE BOLNICE U KOŠEVU 

— SARAJEVO 
Za osposobljeni е železničke bolnice u Koševu — 

Sarajevo vršiće se od danas, do dana 28 jula 1946 go-
dine u Bolesničkom fondu državnog saobraćajnog oso-
blja u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/1 — prikup-
ljanje pismenih ponuda za polaganje ksilolitnih podov? 
i izradu užljebina (holkera) na podovima pomenute 
bolnice. 

Dan licitacije je 28 juli 1946 godine u l i časova 
i ista će se održati u kancelariji Oblasne uprave Bole-
sničkog fonda u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 37/1. 

Tehnički i opći uslovi mogu se dobiti svakog rad-
nog daria za vreme uredovnih časova u kancelariji 
Oblasne uprave Bolesničkog fonda — Sarajevo uz na-
platu od dinara БО.— u gotovu. 

Ponude sa propisanim dokumentima, uvjerenje o 
plaćenom porezu, o nadmetačkoj sposobnosti i analiza 
cijena moraju biti podneseni najkasnije do određenog 
dana i Časa licitacije u zatvorenom i zapečaćenom 
omotu. Ponuđač je dužan potpisati klauzulu na uslo-
vima i na ponudi da su mu isti poznati te da po istima 
podnosi ponudu. 

Ponuda mora biti taksirana po Zakonu o taksama. 
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Ponuda i analize cena moraju biti overene od nad-
ležne građevinske vlasti s tim da cene ponudi odgova-
raju propisima tireda za cene. 

Otvaranje ponuda vršiće se određenog dana u l i 
časova u kancelariji Upravnika Bolesničkog fonda u 
Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/1 — a iste ce do odre-
đenog roka primati ovlašteni činovnik. 

Br. 2700/46. — Iz Kancelarije Oblasne uprave Bo-
lesničkog fonda d. s. o. — Sarajevo. K 3939 2-3 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
ПОЗИВ НА IV РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ 
САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ЗАДРУГА НАРОДНЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

По одлуци Управног и Надзорног одбора Савеза 
•пчеларских задруга Народне Републике Србије, 
IV редовна скупштина Савеза одржаће се 28 августа 
1946 године у 9 часова пре подне у просторијама 
Савеза, улица Генерала Жданова, (пређе Франкопа-
иова) број 32 у Београду, са овим дневним редом: 

1) отварање скупштине, бирање деловође, оверача 
записника и прегледача п у н о м о ћ ј а ; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора о 
пословању Савеза у 1945 са годишњим рачуном за 
1945 годину и давање разрешнице Управном и Над-
зорном одбору; 

3) утврђивање програма рада за 1946 и 1947 го-
дину; 

4) утврђивање укупне висине задужења које би 
Савез учинио као и висине чланских удела; 

5) претрес предлога поднесених од стране задру-
гара најкасније на 7 дана пре састанка скупштине 
(чл. 50 т. 10 савезних правила) као и избор почасних 
чланова; 

6) .избор чланова Управног и Надзорног1 одбора 
по члану 15 савезних правила. 

Годишњи рачун изложен је на увид у савезној 
канцеларија'. 

Пчеларске задруге претстављају на скупштина 
Савеза делегати који морају бити задругари и које 

( гје изабрала скупштина задругара дотичне задруге 
Пуномоћ вод издаје Управни одбор њихове задруге. 
Не могу бити п у н о м о ћ н и к лица која су у Управ-
ном или Надзорном одбору Савеза. 

Скупштини могу присуствовати почасни чланови 
Савеза као и сваки члан сваке пчеларске задруге. 

Претседник 
Савеза пчеларских задруга 

Народне Републике Србије, 
инж. Павле П. Алексић, с. Р-

Члан Управног одбора, 
инж, Ник. Новаковић, с. р. 
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комисије за конфискацију немачке имовине у Пан-
чеву бр. 3131 од 20 фебруара 1946 године и бр. 2685 
од 5 новембра 1945 године ово предузеће у целости 
прешло у државну својину. На основу одлуке Ми-
нистарства индустрије ФНРЈ бр. 1299 од 25 маја 
1946 године мења се досадан*« назив предузећа и 
уноси следећи назив: 

Панчевачка текстилна индустрија. 
Седиште индустрије је у Панчеву. 
Према одлуци Државне управе народних добара 

бр. 862 од 24 априла 1945 године, одређен је за 
управитеља предузећа Милоје Легетић из Панчева, 
који је овлашћен да управља и руководи свим по-
словима предузећа, те да се стара о његовом успе-
шном и правилном раду. 

Фирму Панчевачке текстилне индустрије пот-
писивање и заступаће принудни 'управитељ Милоје 
Легетић, а у његовом отсуству, према одлуци Др-
жавне управе народних добара бр. 862 од 24 априла 
1945 године његов заменик Никола Пармаковић из 
Панчева, као помоћни управитељ овог предузећа, 
са истим правиш и дужностима предвиђеним у по-
менутој одлуци. 

Досадашња управа наведеног предузећа разре-
шава се свих дужности и обавезна је да препусти 
целокупно руковање и располагање имовином пре-
дузећа принудном управитељу Милоју Легетићу и 
његовом заменику Николи Пармаковићу. 

Ова ће се индустрија и надаље бавити произ-
водњом кудељне пређе, канапа, ужарије, шатора, 
цирада и остале текстилне робе и продајом истих. 

Бр. Дф. 563/37. — Од Окружног суда у Панче-
ву, 3 јула 1946 године. 3239 1-1 

ПАНЧЕВАЧКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 
На молбу принудног управитеља Панчевачке 

текстилне индустрије, а У вези сагласности Мшж-
- старства индустрије, Окружни суд у Панчеву донео 
/Це следећи 

з а к љ у ч а к 
Окружни суд наређује водитељу трговачког ре-

петира да у истом у IV св. на 23 страни код фирме 
г текстилна индустрија инж. Ертл и друг 

н?»еве, уљем да је правомоћном одлуко* Градске 

^ИНДУСТРИСКА БАНКА Ј У Г О С Л В И Ј Е 

На основу члана 15, 16 и 17 Закона о акционар-
ским друштвима овим дајемо јавности: 

да је одлуком Управног одбора И н д у с т р и ј е 
банке Југославије, акционарко друштво у Бео-
граду, донете на дан 23 фебруара 1946 године, одлу-
чено да се укине пословница исте банке у Земуну, 
која је била уведена у Трговачки регистар Окру-
жног суда у Сремској Митровици 6 октобра 1945 
године Посл. бр. Фи. 99/1945-3; и 

да је 28 фебруара 1946 године престао однос 
службе прокуристи и управнику поменуте послов-
нице Сави Шупци, из Земуна, па је са правним 
учинком од тога дана престало и његово право да 
фирму пословнице Банке обавезује и потписује, на 
шта је био овлашћен закључком од 6 октобра 1^45 
године Посл. бр. Фи-99/1345-3. 

Београд, 25 јуна 1946 године. 

Индустриска банка Југославије 
акционарско друштво 

Ф. Л. Херман, с. р. Филиповић, с. р. 

Окружни суд за град Београд, по наилаIи про-
писане таксе под бр. Фи 373/46 од 5 јула 1946 го-
дине потврдио је укидање пословнице Индустри-
ј е банке Ју го сл авије у Земуну и престанак про-
куре Саве Шуице, управника пословнице у Земуну. 

Вр. Фи. 373/46. — Од Окружног суда у Београ-
ду. Ѕ јула 11И6 године. 3240 1-1 
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ИНДУСТРИСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Решењем од 5 фебруара 1^46 године VII бр. 1932 
Министарства финансија ФНРЈ одлучено је: 

да Индустриска банка Југославија а. д. у Бео* 
граду изврши коначну ликвидацију Банкарског дру-
штва а. д. у ликвидација из Београда, тј. да пре-
дузме потребне мере за наплату активе истог дру-
штва и у висини наплаћене активе подмири по-
вериоце Друштва; 

да се разрешава ју чланови Ликвидационог од-
бора Банкарског друштва а. д у ликвидацији из 
Београда, и то. Тихомир Маричић, Стеван Радовић, 
Петар Журжул, Глигорије Пауновић и Миодраг Сте-
панов«^, па са правним учинком од дана 15 фебру-
ара 1946 године престало је њихово овлашћење да 
поменуто Друштво претстављају, потписују и оба-
везују како је то било објављено огласом од 23 јула 
1945 године Посл, бр. 3066^-82/46 Окружног суда 
за град Београд; и 

Банкарско друштво а. д. у ликвидацији из Бео-
града, рачунајући' од 15 фебруара 1946 годиме ирет-
ставља, потписује и обавезује Индустриска банка 
Ј у г о с л в и ј е а. д. из Београда, на начин и од стране 
лица овлашћених за потписивање њене фирме, како 
је или буде огласима о протоколацији објављено. 

Ово се даје јавности. 

25 јуна 1946 године 
Београд 

Индустриска банка Југославије 
Акционерско друштво 

Херман, е. р. X. Филиповић, с. р. 

Окружни суд за град Београд по наплати про-
писане таксе, бр. Фи 374/46 од б јула 1946 година, 
потврдио је: ликвидацију Банкарског друштва а. Д. 
из Београда, разрешавање чланова Ликвидацижог 
одбора Банкарског друштва а. д. У ликвидацији и 
право претстављања, потписивања и обавезивања 
Банкарског друштва а. д. у ликвидацији од стране 
И н д у с т р и ј е банке Ј у г о с л в и ј е а. д. у Београду. 

Посл. бр. Фи 374/46. — Од Окружног суда У 
Београду, 5 јула 1946 године. 3241 1-1 

КРУШЕВАЧКА БАНКА А. Д. КРУШЕВАЦ 
Извештава своје акционаре да ће се према од-

луци Управног одбора одржати 46 редован годишњи 
збор акционара на дан 18 августа 1946 године у 10 
часова пре подне у банчином локалу са следећим 
дневним редом: 

1) бирање делов-ође, три члана за бројање гла-
сова и три акционара за потписивање зборског за-
писника; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора са билансом и предлогом о подели чисте 
добити; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне за прошлу годину; 

4) бирање пет чланова за Управни и три за Над-
зорни одбор по одредбама бан чиних статута; 

5) предлози Управног одбора или појединих 
акционара, ако су благовремено поднети сходао бан« 
ч ин и м ст атутим а; 

6) измене и допуне банчиних правила; 
7) одређивање награде Управном и Надзорном 

одбору. 

Позивају се акционари који желе да присуствују 
оном збору да депонују своје акције на бан чино ј 
благајни најдаље до 15 августа 1946 годеше. 

Крушевац, јуна 1946 године. 
3229 3-3 Управа 

ГРАЂЕВИНСКА КАМЕНАРСКА ЗАДРУГА 
ИЗ БЕОГРАДА 

Одржаће на основу својих правила годишњу 
скупштину задругара на лан 28 јула 1946 године у 
своме локалу у ул. Кнеза Милоша бр. 8/1 — пређе 
Фердинандова 8/1 — са дневним редом: 

1) избор записничара и два оверача ^борског за-
писника који су уједно и бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора о раду задруге у прошлој години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад у прошлој години, и 

4) избор новог Управног и Надзорног одбора 
задруге. 

Позивају се задругари да на збор дођу. 
) Београд, 15 јула 1946 године. 

3242 1.1 Управа 

ВАЉЕВСКО ИНДУСТРИСКО ТРГОВАЧКО АКЦИ-
О Н А Р К О ДРУШТВО (ПРЕЂЕ ВАЉЕВСКА 

ТРГОВАЧКА БАНКА) 
'Одржаће С В О Ј 33 редовни збор акционара на дан 

И августа 1946 године у своме локалу у 9 часова са 
овим дневним редом: 

1) избор секретара и 3 члана за овераче запи-
сника и бројаче гласова; 

2) извештај Управног одбора о раду са читањем 
биланса за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора о своме раду; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
5) решавање о предлозима појединих акциона-

ра према чл, 22 друштвених правила као и предлога 
Управног одбора о престанку друштвеног рада — 
ликвидаци ЈИ; 

6) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Над-
зорни одбор односно 3 члана за Ликвидациони 
одбор. 

Позивају се акционари да своје акције депонују 
до 8 августа 1946 године. 

У случају да се до одређеног дана не депонује 
довољан број акција збор ће се одржати на дан 18 
августа 1946 године са истим дневним редом. 

Приликом нријављивања за збор, сваки акцио-
нар дужан је да поднесе уверење надлежне власти 
да ужива активно и пасивно право гласа. 

Ваљево, 25 јуна 1946 године 
3228 3-3 Управа 

НАРОДНО ВИНАРСТВО И ПОДРУМАРСТВО 
ЦЕНТРАЛНИ ПОДРУМИ ЗЕМУН 

Скреће се пажња свим купцима да ће се кауци-
је положене за боце, бурад и сандуке исплаћиван 
само у случају, ако се беде, бурад и сандуци врате 
у исправном стању најкасније у року од тридесет 
д т в од датана рачуна. 

Народно винарство и подрумарство 
3232 3-& Цеддеаав* водруми Земун. 
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избирачкиот списо« на оној местен односно градски 
народен одбор каде што се тие запишани. Овие из-

> води ке ги достави на надлежното претставда&птво 
Министерството на надворешните работи. Службе-
ниците на тие претставништва, ако не се запиша-
ни во .избирачкиот список во кое друго место, ке 
бидат уведени во избирачкиот список на народниот 
одбор на Ш реон з?а град Белград. 

Другите државјани на Федератншата Народна 
Република Југославија кои што изето јано живеат во 
туѓ ја држава можат да бараат упис во избирачкиот 
Список . мај одреденото претставништво, а ако се 
векје запишани во .избирачки список в ј Федератив* 
ната Народна Република Југославија се должни да 
поднесат уверење од месниот односно градскиот на-
роден одбор за уписот. 

4) Начин за составуење списоци 

Член 9 
Месниот односно градскиот народен одбор со-

става и натаму води список со непосредна проверка, 
на основа јавните документи и други веродостојни 
докази. М|алулетните лица мешаат да поднесат уве-
рење од надлежниот воен орган во смисла чл. 3 овој 
закон, како и уверење да биле уведени во бирачки 
список содржан во една тетратка. 

Член 10 
За подрачје на секој местен односно градски или 

реонски народен одбор постои само еден избирачки 
список содржан во една тетратка. 

Ако на подрачјето на еден местен односно град-
ски или реонски народен одбор ке бидат две или по-
в е д е биралишта, за секое биралиште од општиот 
избирачки список ке се состави одделен избирачки 
список за избирачите на тоа биралиште, при што 
сообразно ке се применуат одредбите на чл. 6 ст. 2 
на овој закон. Ова важи и во случај да се обр»азуат 
две или повекје биралишта за избирачите запишани 
во &1'збир.ичкиот список ка ј едно претставништво во 
иностранство (чл. 8). 

Член 11 
Ниедно лице не мо*же истовремено да биде вне-

сено во два избирачка списка. Од ова се изземаат 
лица од чл. 8 како и воени лица по прописот чл. 23 
ст. 3 на овој закон. 

Член 12 
Секој избирачки список мора да има следни ру-

брики: текукји број, фамилијарно и родено име на 
избирачот и татково родено име, место на раѓањето , 
дата на рагјањето, занимавање, писменост, место-
жителство, (улица и б р о ј на кукјата, — крај, маало), 
народност и забелешка. 

За воени лица во забелешката ке се назначи да 
се наогјат во војска. 

Член 13 
Месниот односно градскиот народен одбор (ко-

мисијата за избирачки списоци во случај од чл. 6 
: ст. 2) го ааклучуе избирачкиот список назначуејкји 

ја датата 'кога е списокот заклучен и наводуејкј^' со 
својот печат колку избирачи има во списокот и кол-
ку страни има тетратката која што го содржи спи-
сокот. 

Бројот на избирачите уведени во список мора 
да биде означен со букви. 

Член 14 
Со избирачкиот список месниот односно град-

скиот народен одбор ке изработи и азбучен именик 
во кој по азбучниот ред по презимињата ке ги ене-
су е избирачите со иавна^уење страната »а избирач-
киот список иа која што се внесени и текјукјиот број 
под ко ј што се уведени. 

Овие именици мораат да бидат сочинети во два 
еднаква примерка, од кои што едниот ке го 

задржи народниот одбор, а другиот ке биде за е м и -
сијата кај околискиот иди градскиот народен одбор. 

Сите промени кои што се внесуат во избирачки-
те списоци мораат на соодветен начин да бидат 
забележени во Имениците. Во случај на несогласност 
мегју избирачкиот список и именикот ке важи со-
држината на списокот. 

Секој именик мора да има следни рубрики: те-
ку к ји број, страна на избирачкиот список текукји 
број на избирачкиот список, фамилијарно и родено 
име на избирачот и татково родено име, местожи-
телство (улица и број на кукјата. — крај, маало) и 
забелешка. 

Член 15 
Кога месниот односно градскиот народен одбор 

ке ги сочини списоците според одредбите на пред-
ните членови, тој во дв,а. примерка ги упатуе на ко-
мисијата за избирачки списоци на испитуење и по-
тврда. 

Ако е потребно месниот односно градскиот на-
роден одбор да изврши исправка во избирачкиот 
список комисијана овој список ке го врати на народ-
ниот одбор и ке му одобри краток рок за тоа. Над-
лежниот .народен одбор е должен да ги спроведе 
сите исправки кои што ги извршила комисијата. 

Испитуење исправноста на списокот комисијата 
го врши во местото на своето седиште, а по потреба 
и со непосредна провереа на самото место. 

Од потврдените односно составените списоци 
(чл. 6 ст. 2) еден примерок комисијата го вракја на 
месниот односно градскиот народен одбор, а вто-
риот го зад ржу е за себе. 

Член 16 
Штом месниот односно градскиот народен од-

бор го прими потврдениот список од ^комисијата за 
избирачките списоци, мора да објави на начин уоби-
чаен во тоа место оти избирачкиот список е готов 
и да на грабаните им стои на располагање да го 
прегледаат, како и Да ги упозори на одредбата од 
чл. 18 на овој закон. Во објавата мора изречно да 
биде кажано оти на изборите ке можат да избираат 
само оние кои што се во список уведени. Секој гра-
ѓанин има право избирачкиот список да го прегле. 
да, препише, објави и штампа. 

Член 17 
Секоја пета година месниот односно градскиот 

народен одбор ке го препише оригиналниот изби-
рачки список со имињата на сите дополнително за-
пишани избирачи, а изоставајкји ги оние избирачи 
кои што се избришани; вака препишан оригинален 
список одборот во два примерка одново ке го под-
несе на комисијата на потврда (чл. 15 ст. 1). 

Ако при поедини месни односно градски народни 
одбори се покажу е потреба, комисијата може да на-
реди тој препис да се изврши и пред наведениот 
срок. 

5) Исправки и жалби 
Член 18 

Секој граѓанин има право со прегледот на го-
товиот избирачки список да се увери оти во него е 
уведен. Ако најде да месниот односно градскиот на-
роден одбор (комисијата од чл. 6 ст. 2) одбил да го 
внесе во списокот (чл. 4), или пропуштил да го вне-
се, или неговото име да е погрешно или нечитко на-
пишано, има право преку народниот одбор писмено 
или со изјава во записникот да бајра од комисија.а 
внесуење во список, односно исправка. Исто можат 
да укинат за други лица избирачите како и политич-
ките и друштвените организации. Месниот однос: о 
прадскиот народен одбор ке упати барање за : лес -
ење во список односно за исправка на комисијата а 
избирачки списоци, која што своето решење ке го 
донесе најдоцна за пет дена. Против рушењето : л 
комисијата за избирачки списоци може да се подне. 
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се жалба во срок од пет дена на околискиот суд, 
кој што од кога ке ги испита сите опстој ате лете а ке 
донесе решење по жалбата во срок од пет дена. Ре-
шението на околискиот суд е конечно. 

Месниот односно градскиот народен одбор може 
сам да изврши исправка, ако пред д о с т а в а њ е т о на 
списоците на комисијата за избирачки списоци во 
смисла чл. 15 ст. 1, најде да е барањето за исправка 
очигледно умесно. 

Член 19 
Секој праг јамин и политичка и друштвена орга-

низација има право #а изјави жалба, ако наогја да во 
избирачкиот список се внесени лица КОЈИ што не по-
стоат, кои што умреле, го промениле пребивалишта-
то или немаат избирачко право, како и во случај на 
други неправилности. 

За оваа жалба важат прописите на претходниот 
член. 

Член 20 

Секоја година во текот на месец јануари ме-
сниот односно градскиот народен одбор е должен 
да изврши исправки на избирачкиот список внесу-
ејкји ги сите промени настанати во текот на прет-
ходната година. Најдалеку до 5 февруари народниот 
одбор ке го испрати така исправениот избирачки 
список во два примерка на комисијата на потврда, 
која што без одлагање ке го потврди и еден приме, 
рок ке врати на народниот одбор, а вториот ке го 
задржи. Во поглед на така исправениот и потврдени-
от список важат прописите од чл. 16, 18 и 19 на овој 
закон. 

Внесуење исправки и уведуење нови избирач« 
во избирачка списоци се врши на барање од 
грабаните преку цела година. 

Член 21 
Кога ке бидат распишани избори, исправните мо-

жат да се барат по одредбите на овој закон уште нај-
долго 14 дена по р»аопишуењето на изборите. Секое 
подоцно барање не влијае на состав на избирачкиот 
список по кој што ке се извршат векје распишаните 
избори. 

Член 22 
Во постапката на исправање избирачкиот список 

нема да се наплатуе никаква такса ни по каква ра* 
бота или акт, нити на документите како: изводи од 
матичните книги, уверења, потврди и на тоа слично, 
кои што се потребни како доказ за извршуење ис-
правките со тоа на нив да се назначи во која намена 
се издаваат и да не можат да се употребат како до-
кази за какви други работи. 

6) Воени избирачки списоци 

Член 23 
За избирачките списоци по воените единици се 

образуе комисија при штабот на секоја стрелачка 
дивизија, при командите и установите кои што по 
положбата се рамни или повисоки од стрелачките 
дивизии и при другите самостојни команда и уста-
нови. 

Комисијата ја, е очи ну ат три воени лица кои што 
ги и^енуе командантот или политичкиот комесар на 
дивизијата, односно раководителите на командите и 
установите од предниот став. 

Оваа комисија ке сочини избирачки списоци по 
бригад,ите односно по командите и установите од 
став 1 овој член и во нив ке ги внесе сите воени 
лица со служба во бригадата, команда или установа-
та без оглед да ли се уведени во избирачки стисок 
на своето пребивалиште. 

Член 24 
Во поглед на објавуењето воени избирачки спи-

соци, барањата за внесуење во списокот и исправки 
на списокот, како и во поглед на жалбата против 
решењето на ломисиЈата ке се применуат сходно 
прописите на овој закон со 7 оа жалбите да се упа-
туат на надлежниот дивизиски воен суд, односно на 
воените судови кои што се надлежни да судат по 
бините на воените лица од командите и установите 
споменати во чл. 23 ст. 1 на овој закон. 

Член 25 
Министерот на народната одбрана во согласност 

со Комитетот за законодавство и изградба на народ* 
ната власт ке пропише напатствија за спроведуење 
горните одредби за воените избирачки списоци. 

7) Кривични одредби 

Член 26 
Кој при составањето или исправката на избирач-

ките списоци намерно в« е су е во список лице кое 
што на тоа не^/а право или ке го внесе истото лице 
два или цовек је пати во еден исти список, или ке 
избрише од списокот лице ко што треба да биде во 
списокот, ке се казни со лишуење од слобода до го-
дина дена. 

Со истата казна ке се казни и ОНОЈ кој што на-
мерно пропушти да го избрише од избирачкиот спи-
сок граѓанинот кој што умрел, се отселил или из-
губил избирачко право, или кој намерно ке пропу-
шти да внесе граѓанин кого што бил должен да го 
внесе. 

Кој вакво дело направи за пов ек је од десет 
лица, ке се казни со лишуење од слобода од една до 
две години. 

За судење по горните дела е надлежен окруж-
ниот суд. 

8) Преодни и завршни одредби 

Член 27 
Сите лица кои што не се уведени во избирачки 

список или чие барање за исправка на избирачкиот 
список било одбиено, без оглед на тоа што во сро-
кот одреден со чл. 18 ст. 1 на овој закон не се жа-
лиле против решењето на комисијата за избирачки 
списоци или што жалбата им била одбиена од око-
лискиот суд, можат да поднесат до крајот на 1946 
година на месниот односно градскиот народен од-
бор ново барање за уведуење во избирачки список 
односно за исправка и ги имаат сите права на жалба. 

Се овластуе Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт да издава напатствија и 
об јасну ења за спроведу е ње и правилна примена на 
овој закон. 

Член 28 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија" 

У. бр. 361 
17 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. др. Иван Рибар, е. р. 
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406. 
На основа чл. 74 точ. 9 Уставот ПрезидиуЈУОт на 

Народната скупштина ФНРЈ донесуе 

У К А З 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА 
КОНВЕНЦИЈА, ЗАКЛУЧЕНА И ПОТПИШАНА ВО 
БУЕНОС АИРЕС НА 23 МАЈ 1939 ГОДИНА СО ЗА, 
КЛУЧНИОТ ПРОТОКОЛ, ПРАВИЛНИКОТ ЗА НЕЈ-
ЗИНОТО ИЗВРШУЕЊЕ, ОДРЕДБИТЕ ЗА ПРЕНОС 
НА ПИСМОНОСНАТА ПОШТА СО ВОЗДУШЕН 
ПАТ И СО ЗАКЛУЧНИОТ ПРОТОКОЛ НА ТИЕ 
ОДРЕДБИ КАКО И АРАНЖМАНИ: ЗА ПИСМАТА 
И КУТИИТЕ СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ, ЗА ПО-
ШТЕНСКИТЕ ПАКЕТИ, ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УПАТ-
НИЦИ. ЗА ПОШТЕНСКИТЕ НАЛОЗИ, ЗА ПО-
ШТЕНСКИТЕ ВИРМАНИ И ЗА ПРЕТПЛАТИТЕ НА 
ВЕСНИЦИ И ПОВРЕМЕНИ СПИСАНИЈА, ЗАЕДНО 
СО ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ТИЕ АРАН-

ЖМАНИ, НИВНИТЕ ДОДАЦИ И ЗАКЛУЧНИТЕ 
ПРОТОКОЛИ 

Член 1 
» Се одобруаг и добиваат обвезна сила: 

1) Светската поштенска конвенција, Заклучниот 
протокол на конвенцијата, Правилникот за извршу, 
^ње конвенцијата и Одредбите за пренос на писмо* 
ноќната пошта со воздушен пат и Заклучниот про-

'токол ма одредбите за пренос писмоносната пошта 
Со воздушен пат; 

2) Аранжманот за писмата и кутиите со означена 
вредност, Заклучниот протокол и Правилникот за 
извршуење аранжманот; 

3) Аранжманот за поштенските пакети, Заклуч-
ниот протокол, Правилникот за извршуење аран* 
жманот и Одредбите за пренос пакетите со возду-
шен пат со Заклучниот протокол на овие одредби; 

4) Аранжманот за поштенските упатници, Пра« 
вилникот за извршуење аранжманот и Додатокот 
ко ј што се однесуе на службата на патничките бо* 
нови; 

5) Аранжманот за поштенските вирмани и Пра«« 
вилникот за извршуење аранжманот; 

6) Аранжманот за поштенските налози и Пра-
вишниќ от за изер пту ењ е аранжманот; и 

7) Аранжманот за претплати на весници и спи-
санија со Правилникот за извршуење аранжманот, 
чии текстови во оригиналот и преводот гласат: 

(Следуат текстовите на француски јазик и нив-
ните преводи). 

Член 2 
Овој указ вл егу е во сила со денот на објаву е* 

Ј&ето на „Службениот лист «а Фгдеративната На-
родна Република Југославија" и истиот ден добива 
1 обвезна сила. 

У. бр. 360 
17 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е р. др. Иве« Рибар, е. р. 

407. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративна та 

Народна Република Југославија, Владата ФНРЈ, по 
предлог на Комитетот за заштита на народното 
здравје, пр опишу е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ГЛАВНАТА УПРАВА НА МЕДИЦИНСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

Член 1 
Во состав на Комитетот за заштита на народното 

здравје ФНРЈ постои Главна управа на медицнското 
производство (скратено: „ГУМПРО") со седиште во 
Белград. 

Член 2 
Главната управа на медицинското производство 

врши административно-оперативно раководство на 
сите претпријатија од општо-државно значење за 
производство на лекови, санитетски материал, х и п -
јенско-козметички средства, медицински инструменти 
и апарати, како и за производство на по лу фабрика ти 
и други средства потребни исклучително за про-
изводство на лекови (скратено: лекови). 

Член 3 
Во делокруг на Главната управа на медицинското 

производство спагјаат овие работи: 
1) донесуење правила на претпријатијата и гри-

жа за правилната организација на претпријатијата; 
2) составуење и менување производни планови, 

планови за обновуење и изградба (инвестициони пла-
нови) и финансиски планови на претпријатијата одј! 
членот 2 на оваа уредба, одредуење задаци на тие1 

претпријатија на основа и во рамката .на плановите 
на Комитетот за заштита на народното здравје како 
и контрола над спроводуењето плановите и извршуе-
њето задачите; 

3) давање налози .на наведени!е претпријатија на 
основа планот на Комитетот за заштита на народното 
здравје за р асп одел б а произведените лекови, мате-
риалот и средствата на народните републики; 

4) грижа за што поправилно управуење со про-
изводството на лекови, за набавуење сир ов ини, по-
гонски, технички и помошни средства, машини и 
потребни урегјаи, како и за нивната расподелба на 
претпријатија кои што производ ат лекови; 

5) грижа за уеапредуење и позголемуење про-
изводството на претпријатијата со проучуење, изра-
ботува* е предлози и превземање соодветни мерки за 
решуење економско-финансиски, технички и админи-
стративни проблеми во цел на порационална работа и 
поарнуење производството; 

6) предлагање на Комитетот за заштита на на-
родното здравје прошируење, модернизирање, пре-
уредуење или преселусње на постоекјите претпри-
јатија односно постројки, изградба и подигање нови, 
составуење повекје претпријатија во едно или во 
гр(упа претпријатија под заедничка управа, како и 
предложуење за раздвоуење, запирање работата или 
ликвидација истите; 

7) пренесуење, во случај на потреба, обртните 
средства од едно претпријатие на друго претпри-
јатие; 

8) помагање претпријатијата во организација на 
работата, производството и раоподелбата на лековите 
и давање техничка помошт на претпријатијата; 

9) водење евиденција за производството и ра-
сположбата на произведените лекови, матер иа л и 
средства на наведените претпријатија,; 

10) ускладување работата, соработуваната и ме-
ѓусебното измееуење на стеченото искуство, грижа 
аа уве дуење и прим ену ењ е новите технички средства, 
методите и проналасци е, за уведуење нормите во 
производството, како и за развивање уд арниш тво то 
во работата; 



Страна 670 — Еро.* 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 19 јули 1946 

11) соработуење при составуењето на калкула-
циите на производиите трошкови и соработував при 
одр еду ењ его цените на готовите производи; 

12) вршење ревизија на финансиското работење 
на претпријатијата и грижа за уво дуење на едно-
образно сметководство кај претпријатијата; 

13) водење евиденција за производството и ра-
споделбата на произведените лекови, материал и 
средствата на наведените претпријатија; 

14) давање предлози на претседателот на Коми-
тетот за заштита на народното здравје за поста-
ву ење и разрешуење директорите на претпријатијата 
и раководителот на сметководството во смисла на 
постоекјите прописи; 

15) покиштуење, ук ину е ње. менување и обус та-
ву ење наредуењата и решената на директорите на 
прета риј ати ј ат а; 

16) грижа за подигање и усовршуеље техничките 
и стопанските кадрови на претпријатијата; 

17) организирање и раководење со пропагандата 
на медицинското производство; 

18) соработувачка со синдикалните организации, 
државните органи и установи со ц^л на поарно ор-
ганизирање работата, создавање работни услови и 
решуење по прашањата на надниците; 

19) вршење други работи во врска со раководе-
њето со претпријатијата, кое што ке пи повери Прет-
седателството на Комитетот за заштита на народното 
здравје. 

Главната управа на медицинското производство 
може да предлага план за производство и расподел-
ба на лековите на ад м инис тр ат и вн о - о п ер атив-н нот ра-
ководител на оние претпријатија од општодржавно 
значење кои што се бават со производство на лекови 
како со нуспродукт. 

Член 4 
На чело на Главната управа стои началник, кого 

го поставу е и см ену е Претседателството на Коми-
тетот за заштита на народното здравје во согласност 
со Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Началникот го поставке и го отпушта персоналот 
на Главната управа за медицинското производство, 
го распоредуе на одредени должности и работи и ја 
контролира нивната работа во склад со постоечките 
прописи и доколку тоа на него ке го пренесе Претсе-
дателството на Комитетот за заштита на народното 
здравје. 

Началникот самостојно раководи со работите на 
Главната управа и за својата работа одговорен е не-
посредно на Претседателството на Комитетот за за-
штита на народното здравје. Началникот може да 
издава напатствија и смерници за работа на претпри-
јатијата од членот 2 на оваа уредба и да донесуе ре« 
шења во името на Комитетот за заштита на народ-
ното здравје, доколку по закон не мора да донесе 
решење самиот Комитет односно неговото Претседа-
телство или тие тоа право не го задржале за себе. 

Член 5 
Како советодавен орган на началникот постои 

стручен совет. 
Членовите на стручниот совет пи поставке Прет-

седателството на Комитетот за заштита на народното 
здравје. 

Началникот ке по свика стручниот совет на за-
седание, спрема потребата за работа на Главната 
управа, а најмалку еднаш двомесечно. 

Началникот е обвезен да побара мислење ња 
стручниот совет во сите важни прашања во врска со 
рз^п-гртп на Главната управа. 

Стручниот совет ке го навест' Претседател-
с гвото на Комитетот за заштита на народното здравје 
ако началникот не го усвои мислењето на стручниот 
совет. 

Члан 6 
Главната управа на медицинското производство 

има засебен буџет на приходи и расхода во раше ат а 

на буџетот на Комитетот за заштита на народното 
здравје. 

Главната управа на медицинското производство 
е овластена: 

1) да заклучев генерални и непосредни договори 
за продавачка и снабдуење; 

2) да има властити обртни средства, да може да 
се користи со банкарски кредит за вршење операции 
за продавачка и снабдуење; 

3) да има пресметковна теку«ја сметка во бан-
ките; и 

4) да може да. бара од претпријатијата да склу-
чуат потребни договори метју себе или со други 
претпријатија во цел на извршуењето на поставените 
задаци. 

Наредбодавач за извршуење буџетските кредити 
и банкарските кредити е началникот. Тој може тоа 
свое право во одредени гранки да го пренесу« на ра-
ководните службеници на Главната управа во согла-
сност со Претседателството на, Комитетот за заштита 
н,а народното здравје. 

За склучуење договори од страна на Главната 
управа, нејзиното финансиско работење, располагање 
со кредити, водење книгов одете ата како и во другото 
работење важат одредбите кои што важат за држав-
ните стопански претпријатија. 

Член 7 
Својата функција на контрола за изводуење пла-

нот и задачите во однос на приватните и кофи ер а-
тивните претпријатија од оп шт одржавно значење 
Комитетот за заштита на народното здравје може' 
да ја пренесе на Главната управа за медицинското' 
производство. 

Главната управа има право да склучуе со при-
ватните и кооп ер а тивките претпријатија работни до-
говори. 

Член 8 
По в л е ч е њ е т о во сила на оваа уредба се укину е 

Уредбата на Стопанскиот совет од 15 јуни 1945 го-
дина („Службен лист ДФЈ" бр. 42 од 19 јуни 1946 
година) за оснивање Главната управа за медицин-
ското производство. 

Комитетот за заштита на народното здравје дол-
жен е сиот имот, каоко и правата и обвезите »а 
Главната управа за медицинско производство да ги 
пренесе на државните претпријатија кои што се по-
дредени на Главната управа на медицинското про-
изводство. 

Член 9 
Се овлаетуе Комитетот за заштита на народното 

здравје да во согласност со Претседателот па Вла-
дата ФНРЈ пропише поблиски одредби за организа-
цијата и работењето на Главната управа. 

Член 10 
Оваа уредба вл егу е во сила со денот на об ја-

ву ењ ето во „Службениот лист на Федер впиената На-
родна Република Југославија". 

4 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Министер без п ор ф ел 
и Претседател на Комитетот за заштита 

на народното здравје, . 
др. Димитри Несторов, е. р. 
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408, 
На острва од. 2 Уредбата за регистрација д р ж а в -

ните стопански претпријатија , Владата ФНРЈ, по 
предлог на Комитетот за заштита на народното 
здравје , донесу е 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
УВОЗ И ИЗВОЗ ЛЕКОВИ „ЈУГОЛЕК* 

1) Се оснива сојузно претпријатие за уџав & из-
воз лекови под фирма: Претпријатие за увоз и извоз 
лекови (скратено „Југолек"). 

2) Сојузното претпријатие за увоз и извоз те-
кови стои под административно-оперативно раковод-
ство на Комитетот за заштита на народното здравје, 
кое што му дава задади и смерници за работа. 

3) Предмет на работење на претпријатието е: 
а) увоз лекари, санитетски матерфал, хигијенско-

козметички средства, медицински инструменти и 
апарати, сировина*, полуфабрикати и други средства 
потребни исклучиво за производство лекови; 

б) едздаоз векови, санитетски матерцад, хигиенско-
козметички средства, медицински инструменти а апа-
рати на оспори иаричитиот налог ца Комитетот за за-
штита на народното здравје; 

в) продавачка ца увезената стока (под 1) на прет-
пријатијата и управите спрема планот -на разделба 

• добиен од Комитетот за заштита на народното 
здравје . 

4) Потребни парични средства како основни сред-
ства и обртни средства ке стави на располагале »а 
претпријатието Министерот цџ финансиите ФНРЈ во 
согласност со Претседателетвото на Комитетот за за-
штита на народното здравје. 

5) Одма но влегувањето во сила на ова решеше 
ке се и з в р н е ликвидација на Главната управа за 
набавка и р а с п о д е л а лековите (ГУНРДЛ), основана 
со уредбата на Стопанскиот совет од 15 јуни 1945 

* година {„Службен лист ДФЈ" бр. 42 од 19 јули 1945 
година). 

Имотот како и правата и Обврзете на Главната 
управа за набавка и расподела вековите прејдуе Н1 
Претпријатието за увоз и извоз лекови. 

16 јули 1946 година 
белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер без портфел 
и Претседател на Комитетот за заштита 
* на народното здравје, 

др. Димитри Несторов, е. р. 

409. 
На о т о џ џ чл. 2 до врска со чл. 8 ст. 2 Уредбата 

за регистрација државните стопански претпријатија, 
по предлог на Комитетот за кинематографија »е 
Владата ФНРЈ, Владата ФНРЈ донесу е 

Р Е Ш Е Ш Е 

ЗА У К И Н У Ћ Е ФИЛМСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА 
ФНРЈ 

1) Се укинуе Филмското претпријатие ца ФНРЈ 
основано со Уредбата т Владата ДФЈ џџ Јрснир^е 
Филмското претпријатие на ДФЈ од 3 јули 1946 
година („Службен лист" бр. 46/45). 

2) Претпријатијата за прикажу ©ње филмови (ки-
нематографски рефети*), КОИ што биле во сопственост 
на Филмското претпријатие на ФНРЈ или само под 
неговата управа, ке се предадат најдоцна до 36 јули 
1946 година на управував на оние државни органи 
во народните републики кои што ке ги одреди пре-
з и д и у м ^ народната скупштина иа народната ре-
публика ѕо која претпријатијата се навогјат. 

3) Ликвидацијата на недовршените работи на 
Филмското претпријатие на ФНРЈ ке ја и зврти ко-
мисијата која што ке ја одреди Комитетот за кине^ 
матографија на Владата ФНРЈ, 

Расл од елба на имотот како и правата и обвезите 
на Филмското претпријатие на ФНРЈ ке изврши Ко-
мисијата од ставот 1) Нф претпријатија за производ-
ство и раслоделба филмови,, кои што ке се осниваат 
со посебни решења. 

4) Персоналот на Филмското претпријатие на 
ФНРЈ се ставаа на располагање на Комитетот за 
кинематографија на Владата ФНРЈ и на претприја-
тијата од точ. 3) на ова решење. 

5) Ова решење влепуе во сила со денот на обја-
зуењето во „Службениот лист на Ф е д е р а л н а т а 
Народна Република Југославија". 

15 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

410» 
На осиона членот 26 Законот за поштенско-

штедни, чековни и вирмански Пролет и чл. 1 Уред-
бата за внатрешната организација на Поштенската 
штедилница доцесуам 

Р Е Ш Е Л Е 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ТАРИФНИТЕ 
СТАВОВИ НА ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

1) Точ. VIII на Решението I бр. 1300 од 27 април 
1945 година се мењава и гласи: 

„За чековни уплати положени на благајните на 
Поштенската штедилница и нејзините филиали во 
полза на. своја или туѓ ја сметка при истиот завод 
на Поштенската штедилница — — — — 
франко. 

За чековни уплати положени на благајните на 
Поштенската штедилница и нејзините филиали во 
полза на своја или тугја сметка »при истиот завод 
на Поштенската штедилница се наплатуе такса по 
поштенската тарифа." 

2) Забелешката покрај точ. VIII се мењана и 
гласи: 

„Поштенската штедилница ке го рефундира на 
крајот на секој месец, на терет сметката на другите 
пристојби, износот на таксата која што ја плакјз 
сопственикот .на сметката на месната пошта за упла-
ти во полза на сопствената сметка која што се води 
ка ј пословницата на Поштенската штедилница." 

П.шт.бр. 4057/1 
2 јули 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жу јович, е. р. 
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411. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ПРИГОДНИТЕ МАРКИ „ОМЛАДИНСКА 
ПРУГА" 

Се одобруе штампање пригодните марки „Омла-
динска пруга", со вишокот во корист на Централно-
то векје на Народната младина на Југославија.. 

Серијата има четири вредности, и тоа: 0,50+0,50 
динари мафелија боја, 1,50+1.— динар зелена боја, 
2,50-1-2.— динара вишња, боја и 5.—+3.— динари мо-
дра боја. 

Цртежот на овие марки го прикажуе младине-
цот и младинката во работата на градењето пруга-
та. Во горниот дел на марката, хоризонтално е ис-
пишано на народните јазици „Омладинска пруга", 
испод ова, во левиот ут ал, е означена франкатурна-
та вредност со вишокот, ,а доле, таку г јер е хоризон-
тално; во два реда е испишан називот на државата 
'Југославија во обата писмена. 

За франкирање поштенските испратк,и се смета 
само основната вредност 0,50, 1,50, 2,50 и 5.— ди-
нари. 

Во течај ке бидат од 1 август до 31 септември 
1946 година, за ф р а з и р а њ е ке важат заклучно со 
31 октомври 1946 година. 

Бр. 25801 
12 јули 1946 година 

Белград 

Министер на поштите, 
др. Драго Марушич, е. р. 

0 1 З Е М С К И Т Г Ш Ж Б Ш Л И С Т О В И 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службене-!' гласник Народне Републике Србије 4 

во бројот 34 од 13 јули 1946 година об јаву е: 
Правилник за организација и работа на Одборот 

аа обнова жилишните згради на територија на На* 
родната Република Србија и за и з в р ш е њ е одредби-
те на споменатиот закон; 

Правилник за измени Правилникот за обликот и 
големината на штембилите и печатите на власта и 
установите на Народната Република Србија, текстот 
« називот на власта на нив; 

Уредба за преносуење работите од надлежноста 
на Министерството за социалната политика во над* 
лежност на Министерството на трудот; 

Напатствие на Министерството за финансии на 
Народната Република Србија за исплата принадлеж-
ностите на службениците отстранети од должноста; 

Ценовник на транспортните услуги за подрачје 
на Народната Република Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службениот лист на Народ-

ната Република Хрватска, во бројот 91 од 1 јули 
1946 година, објавуат: 

Начин за продавачка нетипизирани ткаенини; 
Обавестуење за фабричките ознаки на стоката 

во трговија; 

Во бројот 92 од 13 јули 1946 година објавуат: 
Уредба за лекарската приправничка служба 

(стажот); 
Уредба за курсевите за понискиот медицински 

персонал; 
Уредба за оснивање Геолошко-рударски инсти. 

тут нд Хрватска; 
Решење за оснивање „НИЛ" народна индустрии 

ја на апарати и машини како и ливница за железо 
и ковини во Загреб. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер* 
цеговине" во бројот 28 од 10 јули 1946 године об-
ј а в е : 

Закон за Одборот за занаетското кооператор* 
ство; 

Уредба за разграничуење надлежноста на Ми-
нистерството за шумарство и Министерството за ин» 
дустрија и рударство во шумското стопанство како 
и метју соодветните одделена на народните одбори; 

Уредба за реорганизација на Државната шумска 
индустрија во Босна и Херцеговина; 

Правилник за обвезана испорачка белите жита; 
Решење за одредуење цени на царевката увезе--

на од Војводина; 
Решење за единствени цени на ковзчките про? 

изводи. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

403. Закон за потврда и измени и дополнуе-
њата Законот за, ур-едуење и надлежноста 
на воените судови во Југословенската ар-
мија од 24 август 1945 година 665 

404. Закон за потврда и измени и дополнув-
аат® Законот за работничките повереници 
од 23 јули 1945 година и Законот за из-
мени и дополнуењата Законот за работ-
ничките повереници од 26 октомври 1945 
година 667 

405. Закон за потврда и измени на Законот за 
избирачките списоци 669 

406. Указ за ратификација Светската поштен-
ска конвенција, заклучена и потпишана 
во Буенос Аирес на 23 мај 1939 година 
со Заклучниот протокол, Правилникот за 
нејзиното извршуење, Одредбите за пре-
нос на писмоносната пошта со воз-
душен пат и со Заклучниот протокол на 
тие одредби, како и аранжмани: за пи-
смата и кутрите со означена вредност, 
за поштенските пакети, за поштенските 
упитници, За поштенските налози, за 
поштенските вирмани и за претплатите на 
весници и повремени списанија, заедно со 
правилниците за извршување тие аран-
жмани, нивните додаци и заклучните про-
токоли — — — — — — 673 

407. Уредба за Главната управа на медицин-
ското производство — — — — — — — 673 

408. Решење за оснивање сојузно претприја-
тие за увоз и извоз лекови „Југолек" 675 

409. Решење за укинував Филмското претпри-
јатие на ФНРЈ 675 

410. Решење за измени и дополнувала на та-
рифните ставоѕви на Поштенската штедил-
ница — 675 

411. Решење еа пригодните марки „Омладин-
ска пруга" ; 676 

— Белград, 
Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20. 

на Државна штампарница, Белград 


