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557. 
Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ПРОГЛАСУЕЊЕ АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ 
НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА ВРЕМЕНА НАРОДНА СКУПШТИНА НА 
ДЕМОКРАТСКАТА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА 

На својето четврто заседание III заседаваше које 
е одржано на 10 август 1945 година во Беопрад, 
Ант,ифашнеукото векје на народното ослободуење на 
Југославија ја донело оваја 

р е з о л у ц и ј а 
Антифашисшото векје на народното ослободу-

ење на Југославија решава да се о,д денеска назове 
Времена народна скупштина на Демократска федера-
тивна Југославија., и да во своето сегашно проширено 
состојание продолжи работа под това име. 

10 август 1945 година 
Београд 

Антифашисткото векје на народно ослободуење 
на Југославија 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р . 

558. 
З А К О Н 

ЗА БИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 
1) Општи одредби 

Член 1 
Бирачките списоци служат за веродостојно утвр-

дуење на бирачкото право за грабаните на Југо-
славија. 

Онија; се единствени и постојани. 
Бирачките списоци се составујат зарад утврдуе-

њето на бирачкото право на грагјаните на изборите 
за Конституантз (Уставотворна скупштина), за врхов-
ните сојузни и земски органи на државната власт, 
како и за сите народни одбори и судеви. 

Член 2 
Бирачките списоци се составујат за подручијето 

на секој местен народен одбор: селски, реонски и 
градски. 

2) Бирачко право 
Член 3 

Бирачко право имајат сите машки и женски др-
жавјани на Југославија који навршиле 18 години на 
животот, сите војници на Југословенската армија, 
како и сите бивши борци на Народно-ослободител-
ната војска и партизанските одреди на Југославија 
без обзир на годините на староста. 

Член 4 
Немајат бирачко право: 
1) сите министри, који участвувале во владите 

од 6 јануари 1929 год. до 5 февруари 1939 година. 

Од това се изузимајат онија, који се одликувале 
со својата работа во борбата против окупаторот; 

2) сите припадници на војните формации на оку-
паторот и нивните домашни соработници, који по-
стојано и активно се бориле против Народно-осло-
бодителната војска во Југославија, односно против 
Југословенската армија, или армиите сојузниците на 
Југославија; 

3) членовите на „Културбунд", италијанските фа-
шистички организации и членовите на нивните фа-
милии, доколку не можат да докажат да работиле во 
полза на Антифашистчките и народно-ослободигел-
ните борби; 

4) лицата који биле активни функционери и 
истакнати членови во усташките, четничките, недик-
јевските, лотикјевските организации, белата и мо-
драта гарда како и во другите слични квислиншки 
организации и групи во земјата или странство, који 
соработувале со непријателите и нивните помагачи, 
како и поединците, који се обележиле со таква 
работа; 

5) лицата кој и биле во пол итич к о - п ол и ц иска слу-
жба на окупаторот и квислинзите; 

6) лицата који доброволно со својата иниција-
тива и во цел на помагање непријателите ставале на 
расположуење војни и стопански средства за оку-
паторите и нивните помагачи; 

7) лицата који со судска пресуда се осудени на 
губење национална чест односно политички и пое-
дини граѓански права за времето до дека това гу-
бење траје. 

8) лицата под старателство. 
Горните одредби од 2—7 нема да се применујат 

на онија лица за који се докаже да е нивното уче-
ствување во споменатите организации или војни фор-
мации било присилно или само привидно во цел на 
нанооуење штета на окупаторите и нивните пома-
гачи како и на онија лица који пристапиле на на-
родно-ослободителната војна или со дело ја пома-
гале. Земските влади во споразумуење со сојузната 
влада определујат који организации, институции и 
групи подпагја јат под точ. 2—4 на овој член. 

Член 5 
Бирачкото право ќе се врши само во онова место 

во које бирачот е уведен во бирачки список. 
Во бирачкиот список се заводујат бирачите во 

местото на своето постојано живеење или, ако такво 
нема, во местото на работа без обзир на завичајно-
ста (членство) или општинската припадност како и 
без обзир за должина на времето на живеење. 

3) Органи 
Член 6 

Бирачкиот список го составује местниот народен 
одбор непосредно за својето подручије уносуејки ги 
во него сите грагјани који имат бирачко право по 
прописите на овој Закон. 

На сакање на местниот народен одбор во оправ-
дани случаји може комисијата за бирачки списоци 
сама да составује списоци. 
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За помокј на. местните одбори може комисијата 
заедно со извршниот одбор на околискиот народен 
одбор да упосли писмени лугје (учители, гјаци ит.н.) 
који се должни на това повикуење да се одзвија. 

Член 7 
Комисиј,ата за бирачки списоци испрашује и по-

тврдује овиј,а списоци, односно ги составује сама 
(ст. 2 чл. 6) и решава по жалбите и сакањата во од-
ношение на поедини унесуења или изоставуења. 

Комисијата се образува при околискиот односно 
гра,дскиот народен одбор. Неја ј,а сочинујат еден су-
дија на околискиот народен суд, еден член на око-
лискиот народен одбор и еден член на местниот на-
роден одбор за чије подручије. списоците се сочину-
јат, а во градовите уз судијата два члена на град-
скиот народен одбор. 

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

Членовите на комисиј,ата и нивните заменици ги 
назначује Извршниот одбор на околискиот односно 
градскиот народен одбор. Должност на извршниот 
одбор е да на комисијата стави на; расположуење 
потребни простории, помокјен персонал и средства 
неопходни за работ,а. 

4) Начин за составуење списоци 
Член 8 

Местниот одбор составује и понатака води список 
со непосредно проверуење, на основнине јавните 
исправи и другите веродостојни докази. Малолетните 
лица (чл. 3) морат да имат удостоверение од надле-
жните војни власти. 

Член 9 
За подручието на секој местен народен одбор 

постоји само еден бирачки список содржан во една 
свеска. 

Ако на подручието на еден местен одбор ќе би-
дат два или повекје биралишта, за секоје биралиште 
од општиот бирачки список ќе се состави посебен 
бирачки список на това биралиште, при које сообра-
зно ќе се применује одредбата на ст. 2 чл. 6 на овој 
Закон. 

Член 10 
Ниедно лице не може истовремено да биде уне-

сено во 2 бирачка списка. Од овова се изузимајат 
војните лица по прописот на чл. 22 ст. 3 на овој 
Закон. 

Член 11 
Секој бирачки список мора да има следни ру-

брики: текукји број, фамилијарно и родено име на 
бирачот и та,тково родено име, место на р а ѓ а њ е т о , 
датум н,а р а ѓ а њ е т о , занимавање, писменост, место 
на живеењето (улица и број на пукната, крај . махала), 
народност и забелешка. 

За војните лица во забелешката ќе се назначи да 
се навогјат во војска. 

Член 12 
Бирачкиот список ќе го заклучи местниот наро-

ден одбор (односно комисијата ст. 2 чл. 6) со това 
што со назначуењето датумот кога списокот е за-
клучен и со својот печат ќе наведе Колку бирачи 
има во списокот и колку страни има свеската која 
го содржује списокот. 

Бројот на бирачите мора да биде означен со 
букви. 

Член 13 
Уз бирачкиот список местниот народен одбор ќе 

изработи и азбучни (абецедни) именик во који по 
азбучниот ред по презимињата ќе ги уносује бира-
чите со назначуење страната на бирачниот список 
на која се внесени и редниот број под кој се уведени. 

Овиј,а именици м о р а а т да) бидат сочинети во два 
еднакви примерци од који едниот ќе го задржи ме-
д н и о т народен одбор, а вториот ќе биде за коми-
сијата односно при околискиот или градскиот на-
роден одбор. 

Сите изменуења који се уносујат во бирачките 
спискови морајат да бида,т н,а соодветен начин пока-
жани во имениците. Во случај на несагласност по 
мегју бирачкиот список и именикот ќе важи содр-
жанието на списокот. 

Секој именик мора да има следни рубрики: редни 
број, страна н,а бира,чкиот список, редни број на би-
рачкиот список, фамилијарно и родено име на би-
рачот и татково родено име, место на живеење (ули-
ца и број на кукјата-крај , махала) и забелешк,а. 

Член 14 
Кога местниот одбор сочини списковите спрема 

одредбите на предните членови, он ги упатује на 
комисијата за испрашуење и потврда во два 
примерка. 

Ако е потребно местниот народен одбор да спро-
веде исправка во бирачкиот список комисијата ќе 
го вр,ати овој список на одборот на исправка и ќе 
одобри кус срок за овова. Местниот народен одбор 
е должен да спроведе сите исправки који ги извр-
шила комисијата. 

Испрашањето на вредноста на списокот го врши 
комисијата во местото на својето седиште, а по по-
треба и со непосредни проверуења на лице место. 

Од потврдените односно сост,авените (ст. 2 чл. 6) 
списоци еден примерок комисија,та вракја на м е д -
ниот одбор а вториот задржуе за себе. 

Член 15 
Местниот народен одбор чии го прими потврде-

ниот список од комисијата мора да објави на начин 
уобича,јен во това место да е бирачкиот список го-
тов и на грагјаните да, стоји на расположуење да 
го прегледат како и да ги упозори на одредбата на 
чл. 17 од овој Закон. Во објавата мора изрично да 
биде кажано да на изборите ќе можат да бират само 
онија који се во списокот уведени. Секој грагјанин 
има право бирачкиот список да го прегледа, препи-
ше, објави и штампа. 

Член 16 
Местниот народен одбор секоја пета година ќе 

го препише оригиналниот бирачки список изоставај-
ки ги онија бирачи који се избришани, а уводуејки 
дополнително уписа,ните, и овој во два препишана 
примерка одново ќе го поднесе на комисијата на 
потврдуење (ст. 1 чл. 14). 

Ако се при поедините местни одбори покаже по-
треба, комисијата може да нареди та ј препис и по-
рано да се изврши. 

5) Исправки и жалби 
Член 17 

Секој граѓанин им,а право со прегледуење на 
готовиот бир,ачки список да се увери да е во истиот 
уведен. Ако најде да местниот одбор (односно ко-
мисијата ст. 2 чл. 6) одбил да го унесе во списокот 
(чл. 4), или пропуштил да го унесе, или неговото име 
е погрешно или нечитко напишано има право да 
преку одборот /писмено или со изјава во записник 
од ко,мисијата сака уносуење во список односно 
(ПОПРАВКА. ИСТОТО можат ,да направат за други лица 
борачките како и политичките и друштвените орга-
низации. Местениот наро,ден одбор ќе упати сакање 
за уносуење во список односно за исправка на коми-
сијата која својето решение ќе по донесе најдоцна 
во срок од пет дена. Против решен и ата на комиси-
јата за бираЧ,чите еп,искови може да се уложи жалба 
во срок од пет дена на народниот околиски суд, кој и 
ќе донесе решение по жалбата во сро,к од 1пет дена. 

Местниот народен одбор може сам да изврши 
исправка, ако најде да е сакањето за истата оче-
видно умесно доставајќи ја во смисал на ст. 1 чл. 14 
на комисијата на' бирачки списоци. 

Член 18 
Секој грагјанин и политичка и друштвена орга-

низација има право да изјави жалба, ако навогја да 
се во бирачкиот список унесени лица који не постер 
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јат, који умреле или го промениле местото за жи-
веење или који немат бирачко право. 

За оваја жалба важат прописите на претходниот 
член. 

Член 19 
Секоја година во течение на месец јануари мед -

ниот одбор ќе изврши исправки на бирачките спи-
р о в и со обзир на измените настанале во течение на 
миналата година. Најдалеку до 5 февруари местниот 
народен одбор ќе го испрати така исправениот би-
рачки список во два примерка на комисијата на по-
тврда која без одлагање ќе го потврди и еден при-
мерок ќе врати на месениот одбор а вториот ќе го 
задржи. Во поглед на така исправениот и потврде-
ниот список важат прописите на чл. 15, 17 и 18 на 
овој Закон. 

Член 20 
Кога ќе бидат расписани изборите, исправките 

можат да се сакат по одредбите на. овој Закон уште 
најдолго 14 денови по распишуењето на изборите. 
Секоје подоцна сакање нема влијание на составот на 
бирачкиот список по који ќе се извршат векј распи-
шаните избори. 

Член 21 
По сакањето за исправки на бирачките спискови 

нем,ат да се наплатујат никакви такси ни по каква 
работа или акт нити на исправите како: изводите 
од матичните книги, удостоверениата), потврдите и 
т. сл. који се потребни како доказ з,а овија сакања, 
туку на нив ќе се назначи во које наменуење ќе се 
издаваат и да не можат да се употребат како до-
кази за какви други работи. 

6) Војни бирачки списоци 
Член 22 

За бирачките списоци по војните единици се 
образува комисија при штабот на секоја стрелачка 
дивизија, при командите и институциите који по по-
ложение^ се ра,мни или поголеми од стрелачката ди-
визија и при останалите самостојателни команди и 
институции. 

Комисијата ја сочинујат три војни лица који ги 
именује командантот на дивизијата односно рако-
водители на командата и институциата од предниот 
став. 

Оваја комисија ќе сочини бир,ачки спискови по 
бригадите и во нив ќе ги унесе сите војни лица со 
служба во бригадата за који се составује список без 
обзир да ли се уведени во бирачкиот список на сво-
јето место на живеење. При оставањето на списо-
ците, во командите и институциите споменати во ст. 
1 на овој член ќе се води сметка за това да бројот 
на бирачите унесени во поедини списоци одговара 
на бројот на бирачите унесени во бирачкиот список 
на една бригада. 

Член 23 
Во поглед на објавуењето на војните бирачки 

списоци сакањата за уносуење во список и исправка 
на списокот како и во поглед на жалбата против ре-
шението на комисијата ќе се применује сходно пропи-
сите на овој Закон со това да жалбата се упатује 
на надлежниот дивизиски војни суд, односно на вој-
ните судеви који се надлежни да судат по криви-
ците на војните лица од командите и институциите 
споменати во ст. 1 чл. 22. 

Член 24 
Министерот за народна одбрана во согласност 

со Министерот за Конституанта ќе пропишат по бли-
ски напатствија за спроводуење горните одредби за 
војните бирачки списоци. 

7) Кривични одредби 
Член 25 

Кој при составањето или исправањето на бирач-
ките списоци намерно ќе унесе во списокот лице које 
на това нема право или ќе го унесе истото лице два 
или повекје пати во еден исти список, или ќе из-
брише од списокот лице које требе да биде во спи-
сокот, ќе се казни со лишуење на слободата до една 
година денови. 

Така исто ќе се казни и оној који намерно ќе 
пропушти да избрише од бира,чкиот список граѓа-
нин који умрел, се отселил или изгубил бирачко 
право, или оној који пропушти да унесе граѓанин 
кого бил должен да го унесе. 

Кој овакво дело учини за повекје од 10 лица, ќе 
се казни со лишуење на слобода од една до две 
године дена. 

За судење по горните дела е надлежен народ-
ниот окружен суд. 

8) Прелазни и завршни одредби 
Член 26 

По објавуењето на овој Закон извршните одбори 
на околиските односно градските народни одбори ќе 
образуваа,т комисии за бирачки списоци во смисал на 
чл. 7 на овој З,акон. 

Член 27 
Местните народни одбори се должни во срок од 

20 дена од денот на обнародуењето на овој Закон 
да состават први постојани бирачки списоци. 

Член 28 
Сојузната влада по предложение на Министерот 

за Конституанта ќе издава задолжителни толкувања 
за спроводуење н,а овој Закон. 

Член 29 
Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во 

„Службениот лист". 
10 август 1945 година 

Бео,грвд 
Времена народна скупштина 

на Демократска федеративна Југославија 
Секретар, Пр,етседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

559. 
п о с л о в н и к 

НА АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО 
0СЈ10Б0ДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА, УСВОЈЕН НА 

ЗАСЕДАНИЕТО ОД 8 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

ГЛАВА 1 
Састанак на векјниците и оверавање нивните пуно-

мокјства 

Член 1 
Заседанието ,на АВНОЈ (Векје) се свикује со 

указ на Президиумот на АВНОЈ. Повика,ните п о д а -
ници се до,лжни да бидат во местото каде Векјето 
држи своји заседанија и тука да останат и својите 
должности да ги вршат еве додека траје заседа-
нието. 

Член 2 
На првото заседание на секоје заседавање ќе се 

(изврши прозивка на с,ите повикани посланици. По-
виканите посланици се должни да ги предадат СВОЈ-
те пуномокјства на секретарот ,на АВНОЈ. Опија 
који од опра,вданите разлози не дошле на првото 
заседание ќе се пријават на секретарот дополнител-
но. Потова се избира Мандатен одбор, на кого се-
кретарот со списокот на сите пов,икани ,по,слан ид,и,, 
со жалбите, ги упатује пуномокјетвата. Овој одбор 
по преминуење на заседанието веднага се состава, 
прегледује упатените ,му пуномо,кјства и поднесује 
свој писмен извештај на Президиумот. 

Во наставањето на заседанието Президиумот го 
става извештајот веднага на дневен ,ред. Штом ре-
ферентот ќе го прочита, се ставујат на решение во 
целост сите пуномокјства који Мандатниот одбор 
не ги оспорил. После и е оспорен и те, се претресујат 
во целост, а решавајат посебно опија пуномокјства, 
који векјината одборска ги оспорила. 
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Векјето може да го оснажЈИ ,пуномокјство, или 
да го поништи, или да го одложи решението за него 
или да нареди да се учиии потребно иследување. 

Член 3 
Кога пуномокјствата се прегледан.и ,и оверени, 

послан,иците полужајат клетва. Понова се чита указ 
ма Президиумот за св,икуење заседанијата на 
АВНОЈ. По прочитаниот указ огласује Президи-
умот да е заседавањето отворено. 

ГЛАВА Ш 
Президиум 

Член 4 
Со заседанијата управјава Претседателот на 

АВНОЈ, а кога е о;н спречен, ќе го замени еден од 
потпретседателите. Претседавајукји не може да уча-
ствује во претресот, нити да гласа. Ако претседате-
лот желаје да изложи својето мнение за самото 
(прашање за које се зборује, он ќе мора да го 
напушти својето претседателското место за сето 
време додека за това прашаше ќе се збори и решава. 

Секретарските должности ги вршат секретарите 
на АВНОЈ. По ,предложение на секретарите, Векјето 
ќе избере од својата средина записничари за време 
заседавањата. 

Президиумот се грижи за брзо и уредно отпра-
вање работите во канцелариите на Векјето, Стено-
графскиот биро и Сметководството ,како и безбед-
носта на зградата во ко ј а се држат заседание . Оно 
нарочно се грижи, работата во одборите да не за-
станује и да не се прекинује. Опова назначује и от-
пушта сиот канцелариски персонал и врши над него 
дисциплинска власт. Бројот и плакјата на персона-
лот ја определује од Векјето избраниот Адм,ини-
стративен одбор. 

Член 5 
Нарочна должност на секретарот е да установи 

пред почнуењето на секоје заседание точен број на 
присатните поданици , да составује записници на 
заседанијата, да чита предлози и сето друго што ќе 
стаса за Президиумот. Ако би биле секретарите 
спречени, ќе ги замени времено еден од членовите 
на Президиумот, кого ќе го определи претседава-
јукји. 

Еден од секретарите, кого ќе го определи Пре-
зидиумот, ќе води надзор над вршењето целокуп-
ната канцелариска работа. 

Записничарите под раководството на секрета-
рите ќе водат белешки за решениата на Векјето, за 
редот на говорниците, и за начин ,и резултат на гла-
сањето. 

ГЛАВА ЈП 
Одбори 
Член 6 

За проучуење законските предлози и другите 
предмети како и за евршавање другите работи, ,из-
бира Векјето одбори. Ти ја се или постојани или на-
рочно Постојани се: 1) Законодателни, 2) Мандатна 
3) Имунитетски, 4) Административни, 5) Финансиски, 
6) Одбор на преставителите на групите, 7) Одбор 
за молби и жалби. 

Нарочно одбори се бирајат за про у чуеш е изве-
сни законски предлози, који подносује Владата или 
последиците, како ,и за проучуење другите предмети 

' з а ,које Векјето ги нашло да е потребно да ги упати 
во нарочен одбор. 

Постојаните одбори се за сето време на едно 
заседаваше д о изборот на нов одбор. 

Нарочните одбори се додека не свршат повере-
ната им работа. 

- Член 7 
Сите одбори, освен Одборот на претставителите 

на ,групите, се изби,рајат по листите со пропорцио-
нален систем и та јно гласаше. Кандидатска листа 
можат да поднесат најмалку 6 ноел акипи, 

Ако сите групи преку Одборот на преставите-
лите на г,рупите се согласиле на една листа, изборот 
ќе се врши со акламација. 

Член 8 
Одборот на преставителите на групите се состо-

ји од претседателите на организираните клубови 
који бројат најмалку пет п о с л а т к и . Помали групи 
можат да се споразумејат и да одредат заеднички 
еден преставител. Секој член на одборот мора да 
има свој заменик. Бројот на членовите на нароч-
ните одбори ги определује Векјето од случај до 
случај. 

Член 9 
Финансискиот одбор е составен најмалку од 21 

член. Законодателниот о,дбор има најмалку 60 чле-
нови. Другите одбори се составени најмалку од 7 
членови. 

Член 10 
Секој одбор ќе избере за . себе претседател, за-

писничари ,и нив,ни заменици. 
Повикуењата за одборските заседанија се обја-

вујат ,на место нарочно зато определено во зградата, 
каде се држат заседанијата на векјего, а има да се 
достават лично на секој член ,на одборот со озна-
чуење дневниот ред, ако ,при заклучуењето на по-
следното заседание не бил утврден денот наред-
ното заседание ,на одборот. Во записникот на секоје 
заседание се бележујат имињата на присатните чле-
нови, нивните предлози и решениата на одборот. 
Претседателот на одборот ако е бил спречен, ќе го 
замени потпретседателот, а ако он е спречен, нај-
стар,иот одборник по год,ините. 

Векјето без дискусија ќе определи срок д о кој 
требе одборот да ,поднесе извештај . Ако одборот 
това ,не исполни, ,или ако му Векјето не продолжи 
срок, Векјето може да избере нов одбор. 

Одборот може да решава ако е присатна една 
трекјина ,на неговите членови. Полноважни заклуч-
ни се доносујат со повекјина ирис атни членови на 
Одборот, а а,ко гласовите се располовени, предлог 
за кој се гласало се смета отврлен. 

На упразненото место на еден член на одборот 
довогја наредниот од листата. Ако листата се исцрпе, 
дотичната група ќе даде нови членови. 

На место членовите на Одборот спречени да 
участвујат во заседанијата, можат да участвујат 
други кандидати од нивната листа. 

Член 11 
Кога претресот во одборот ќе биде завршен, 

одборот ќе избере еден или повекје известители, 
који во пленарното заседание на Векјето ќе чита 
или брани извештај и предлог на Одборот. 

Во случај одборот да се подели на повекјина 
и малиша, една и друга страна им ајат засеано свој 
известител. 

Секоје одвоено мнение, било во начело, било 
при поедините членови на предл,огот, за кој во од-
борот се решава, ќе се предаде писмено ,на одборот, 
који заедно со извештајот на повекјината ќе по из-
несе пред Векјето, каде може да го бра,ни членот 
на Одборот који се одвојил во мнението. 

Член 1,2 
На одборските заседанија можат да присаству-

јат сите газела,ници и нарочно за това овластен,и од 
страна Президиумот на АВНОЈ весникарски изве-
стители. 

Освен членовите на одборот, само членовите на 
Владата и владините повереници односно стручњ-аци. 
имајат право на ,реч во одборските седници. 

Чле,н 13 
Одборите можат да општат непосредно со Ми-

нистерствата преку своите претседатели. 
Член 14 

Одборите се састанујат ,во зградата во која се 
одржавајат заседанијата на Б е б е т о , во нарочно за 
нив у редени простор ни. 
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Член 15 
Секој иосланик може да поднесе со мотивација 

законски предлози или предлози за поедини чле-
нови на законските предлози, кој-и се во п,ретресот. 
За секој таков предлог одборот е должен да донесе 
решение. 

Одборите можат да решават и за опова време 
кога Векјето пеј е на окуп, демек и после заклуче-
ното заседаваше, но това само по нарочен заклучок 
на Векјето. 

Член 16 
Одборот на преставителите на групите може 

да решава споразумно колку денови ќе траје пре-
тресот во п,ринц-ип или во поединости и колку го-
ворници ќе даде која група по законските предлози 
који се ставени на дневни ред на Векјето. 

Он може за (поедини законски предлози да уста-
нови покус постапам за који пред гласу,вањето 
би давале само куси 'изјави по еден преставител на 
секоја група 

Овој Одбор решава и за сите други прашања, 
који се однесујат на скупштинската работа и који 
ќе му ги упатат на решение Президиумот или 
самото Векјето. 

Претседателот на АВНОЈ односно еден од под-
претседателите, који ќе биде затова одреден и прет-
седателот на Владата односно еден од потпретседа-
телите, присаствујат на овија одборски заседа,нија и 
имат советодавен глас. 

Одборот на преставителите на групите доносује 
свој и решенана едногласно. 

Решената се соопштујат на Векјето које без 
претрес ги прима или отврлује. 

Ако одборот не може да се сложи, се примену-
јат прописите на Пословникот, предвидени за слу-
чај по који одборот е имал да донесе решение. 

ГЛАВА IV 
Заседанијата на Векјето 

Член 17 
Заседанијата на Векјето ги отворује претседа-

телот. Он раководи со претресот, се грижи д а од-
редбите на овој По с лов ник точно се исполнујат и за 
време на заседанијето да се одржује ред. 

Член 18 
Заседанијата на Векјето се јавни. Они можат да 

се претворат во тајни, кога това сакат Президиумот 
на Векјето, Владата или 20 послание . За овој пред-
лог се гласа без претрес. Предметите, који ќе се 
претресујат во тајните претреси, ќе се претресујат 
ако биде потребно ,и во одборите тајни и за ним не 
омеје на никого ништа да се каже освен на посла-
ниците. Ако за некој посланик се утврди да неја 
очувал тајната, Векје таков за извесно време ќе 
исклучи од заседанието. Објавуење владините из-
ја1вленијаС или предложенијата дадени во тајните 
седници, може да биде само со пристапак на Вла-
дата. 

Член 19 
Освен на јавните и тајните заседанија, Векјето 

може да се собира и во конференцији на предлог 
на Президиумот на Векјето, Владата или на 20 по-
слание . На конференци.јата можат да бидат при-
сатни само послани,ците и министрите. Конференци-
јите не можат да до,носујат задолжителни решениа. 

Член 20 
По предложенине на Президиумот а по сослу-

шавме на Владата, дневниот ред за секоја седница 
го утврдује само Векјето без претрес. Дневниот ред 
мора да се обзнани со наоочна објава на опреде-
лено место во зданието на Векјето. 

Ако дневниот ред определен за една од заседа-
нијата не би могол на истата да ,се изврши поради 
недоволен број на присатните поданици, претседа-
телот ќе објави да као дневни ред на идни,неко засе-
дание важи истиот који останал не извршен уз 
додатакот уште на онија предмети који по самиот 
овој Посвоеник требе да се стават и за који Векјето 

по рано решило да тој ден имајат да се стават на 
дневни ред. 

Член 21 
Записникот на Векјето ќе го водат сек.ретарите, 

односно записничар.ите, који ќе ги определи прет-
седателот. 

Во записникот се бел ежу је: 
1) Соопштен,ијата ,на Президиумот и Вла,дата; 

2) предметите за који Векјето е решавало и него-
вото решение по нив со начинот на ,гласањето и со 
бројот ,на гласовите ,,за'' и „скротив" ка ј поимени-
чно гласање; 3) предметите за који Векјето реш,и да 
се унееат во записникот. Говорите на пославиците 
не се бележат во записникот, но секогаж се означу-
јат имињата на говорниците „за" и „скротив". 

Член 22 
Записникот ќе се чете во почетакот на секоје 

заседание е. Секој посланик има право да направи 
примедба на ,записникот. Ако секретарот изјави да 
кеја прима направената примедба и да останује при 
'својата ,редакција, ќе реши Векјето без /претрес. 
Најде ли Векјето да е приредбата основана, секре-
тарот е должен според неја да го исправи записни-
кот. Записникот конечно усвојен го потпишује прет-
седателот, или оној од п,ретседателите који е прет-
седавал на заседанието и о,ној секретар који го води. 

Записникот ќе се штампа во ^Службен,иот листс. 
Член 23 

Пред него што ќе се помине на дневниот ред, 
претседателот ќе ги даде сите соопштенија који се 
односујат на Векјето. 

Член 24 
На заседанијата имајат право да зборујат само 

посланиците, по това министрите и владините деле-
гати. 

Никој не може да зборује пред но што посака 
и добије реч од претседателот. 

Член 25 
Претседателот дава реч по редот на пријавата, 

изумирајќи случаји каде е со овој правилник инаку 
предвидено. На министрите и на владините делегати 
им се дава реч кога ја сакајат. Известителите на од-
борите (чл. 11) можат да зборујат повечку пати и 
п,реку ред ако това сакајат потребите на претресот. 
Оценуење за това му припагја ,на претседателот. На 
оној посланик, који сака да зборује за каква по-
вреда на Правилникот или на дневниот ред, му се 
дава реч штом ја посака. Неговиот говор може да 
траје највекје пет минути и во тој случај не може да 
зборује ни еде,н друг посланик. 

Ако и после претседателовото објаснуење го-
ворникот останује при това, да Пословникот и днев-
ниот ред се повредени, претседателот го по,викује 
Векјето без претрес да го (реши това прашање. 

Член 26 
Пријавите за реч се прават штом претресот се 

отвори. Секој векјник е должен да изјави да ли ќе 
зборује ^за^ или асгоротивс предложеното, како и 
то,ва да ли ќе зборује во име на својата група или 
во своје лично име. 

Освен министрите, известителите, владините де-
легати и одборските известители, за еден предмет 
не може нико по веч,ку до само еден пат да збооује, 
освен ако му Векјето това нарочно допушти. Пре-
т,ресот во ,начело, како и претресот во поединости, 
се сметајат како предмет за себе. 

Член 27 
Ако посланикот сака реч да го исправи својот 

навод који погрешно е изложен, и дал повод за не-
споразум, или извикал потреба за лично објаснуење, 
тогај ќе му се ,даде реч. но не може по долго да 
збо,рује од пет минути. 

Член 28 
Во начелниот претрес зборовите на посланиците 

во име на една трупа можат да трајат најдолго еден 
сат, а зборовите на останалите на посланиците во 
име на групата најдолго половина сат, а останалите 
членови најдолго четврт сат. 
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Во име на групата може да зборује само еден 
1посланиќ, ако Одборот на шефовите па групите за 
това инаку не се согласил. 

Член 29 
Говорникот може да зборује само за прашањето 

које е на дневниот ред. Освен претседателот никој 
друг не може да го прекинује говорникот, нити да 
го, опоменује. 

Член 30 ^ 
Слободно е на групите које имајат организи-

ран и на Президиумот пријавен клуб да дадат преку 
еден свој преставител куса изјава за предлозите и 

-предметите на дневниот ред. Таја 'изјава мора да 
биде писмена и не омеје по долго да траје од десет 
минути. Пред и после претресот нема место на из-
јавите. 

Член 31 
Седниците ги заклучује претседателот со при-

станок на Векјето објавуејки дневни ред за наред-
ното заседание, који Векјето предходно е 'утврдило 
(член 20). Иднинското заседание може претседателот 
да го закажа и со писмен пат. 

ГЛАВА V 
Ред на работите во заседанијата 

Член 32 
Секоје заседание на Векјето почнује со читање 

записникот од мин ал ат а седница. 
Пред поминуењето на дневни ред, а после со-

опшуењата што ги прави Президиумот и владата, 
послан,иците можат да упатат куси прашања на 
Президиумот на Владата и на поедини министри. 
Претседателот на Владата и министрите на овова 
одговорујат веднага, ако ноел,аниците по рано ги 
предале писмено. 

Во противно ќе одговорат на иднинекото засе-
д а ние. 

По това се поминује на дневни ред. 
Член 33 

Соопшуењата од страна на Владата можат да 
се прават во секо^је време на заседанието. 

ГЛАВА VI 
Псдносуење и претрес на законските предлози и 

резолуцији 
Член 34 

Законските нредложениа 'мож,ат да ги поднесујат 
Владата и посланиците. Во име на владата можат да 
ги поднесујат законските предложени^ само мини-
стрите и они ги доставујат на Президиумот. 

Член 35 
Президиумот е должен да го упознаје Векјето со 

приманите законски предложениа на првото иднипско 
заседание и во случај ак.о предлогот векј се навогја 
пред Законодателниот одбор. 

Вакјето ќе одлучи најпрво по прашањето ,на хит-
носта, ако оваја е посакано писмено, а по това за 
това, да ли 1ке се упати на постојан или на еден (на-
рочен одбор. Во овој втор случај, веднага ќе 
стави на дневниот ре)д) на истото заседание избирање 
на таков одбор. Президиумот ќе нареди владините 
предлози ' да се умно,жат и раздатат на сите но-
ел ани ци. 

Член 36 
Штом извештајот на одборот 1ке ,биде готов, 

Президиумот ќе нареди да извештајот заедно со 
одборските предлози се ,умножат и раздадат на по-
слатките . 

Векјето ќе утврди ден во кој ќе се отвори пре-
тресот. По свршениот начелни претрес, се пристапује 
на првото гласање: се прима ли предлогот во начело, 
или не се прима. 

Кога предложението во начело се прима, се ло-
минује на претресуење на поедините одели (глави) 
на законот. Гласањето се врши по членовите. Кога 
претресот се сврши во поединостите, се пристапује 
на второто и конечното гласање за предлогот во 
целоста. 

За зако,нските предлози, по кој и одборот на 
преставниците ,на групите би се сложил за по кус 
постапам во см,исал на чл. 16, решује Векјето со 
гласање е,ден пат во целоста. 

Векјето може, ире но што пристапи на конечно 
гласање, да упати предлог на о,дборот заради прегле-
дуење и поправка на редакцијата, како и затоа а, да 
се доведат во согласност неговите изменети и допол-
нети одредби. 

Сваќа исправен предлог ќе се умножи и раздаде 
на 'Векјето пред гласањето за предлогот во целост. 
За него не може да биде векј никаква дискусија. 

Член 37 
Посланиците можат своите изменуења и ,надо-

полнуења (амандмани) ма поднесените законски пред-
лози да ги упатујат непосредно на самиот одбор. 
За ,сите амандмани, који одборот не би ши усвојид, 
потполно, се гласа после гласањето на предлогот на 
одборот, ако овај бил отврлен. А,ко одборот го усво-
ји амандманот потполно, со това амандманот го за-
менује соодветниот член во предлогот. Се ,до самото 
гласање, ,амандманот може да се повлече. 

Во течение на ,посебниот претрес во Векјето, а-
мандмани можат да предложујат само владата и 
одборот. 

Член 38 
Претходни прашања: решение за шоецин член да 

се одго,ди, додека несе решат друг,ите членови или 
да се врати на одборот, како и анте други прашања, 
можат да се постават, додека логичниот член несе 
стави на гласање. За нив ,се гласа без претрес. 

Член 39 -
Законските предлози који ги ,подоооујат посла-

ниците ќе се предават написмено н,а Президиумот. 
Предлогот мора ,да биде составен во форма во 

која се донесује Законот. 
Со азија предлози се иостанује во сето како и 

со владините предлози. Али ако одборот најде да 
предлогот на посланикот требе во начело да се от-
врли, тогај претходно това прашање се решава во 
Векјето без претрес по сослушуење одворскиот из-
вестител и првопотписаниот предлагач. Ако се сака 
хитност за предлог на по сл,ан,и кот, Векјето решава 
за (сакање ,на х итност а без претрес уз претходно со-
слушуење Владата и прво1предлагачот. Сакање за 
хипност мора да поднес,е написмено. 

Член 40 
Ако е сакањето на хитност примано, било за 

предлог Владин, било за пресил о г на посланикот, Ве-
кјето предлогот Бедната ќе го упати во надлежниот 
одбор, кој,и пред сите други предмети го зима во 
разматрање. На одборот Векјето ќе му определи 
срок во који мора да биде готов со својот извештај. 
Ако одборот не сврши работа во одреден,иот срок, а 
Векјето не му продолжује срокот, Векјето може да 
ћо земе предлогот во претрес и без извештај на од-
борот или да избере нов одбо,р. Во претресот на 
предлогот, кои е огласен за хитен, може да се при-
мени покус процес. Решение за покус процес во 
овој случај доносује Векјето со иавек нина гласови 
по сосл1ушуењето на еден говорник ,,за" и еден 
„сцротив". 

Член 41 
Кога буџетот ќе испадне од финансискиот одбор, 

он мора да се стави веднага на прв,о место на дневен 
ред. Предност им ајат предлозите и интерпелациите 
коци с е огласени за хитни. 

По предлогот на Законот за држав,ниот буџет и 
по финансискиот зако,н, кога ќе бидат во начело 
примани, претресот се врши во поединостите по 
разделите, а гласање по партиите. 

Ако Одборот на претставителите на групите не би 
се споразумејал инаку тогај претресот и конечното 
примање предлогот на Законот за државниот буџет 
и финансискиот закон мора да биде заврш,ен нај-
доцна во срок од месец дена. 

Член 42 
Кога Владата поднесуј е на Прези,диумот на одо-

бруење векј заклучени меѓународни договори, това 
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за какви изменуења и надополнуења не може да се 
решава во ,пленумот на Векјето, а и гласањето не ќе 
може да се врши за поедините членови ,на догово-
рот. По (учињените забелешки на која одредба на 
договорот може да се сака предлогот да се врати 
на Одборот, извештај на одборот на кого ќе биде 
така заклучени договор у,патен, може да се сака: 
или договорот да се прими, или да се одложи, или 
да се отврли. 

Извештајот н,а одборот ќе се у множи и раздаде 
на посланиците пред но што ме биде ставен на днев-
ни ред. 

И за ратификација на договорот може да се 
примени покус процес во смисал на чл. 16 на овој 
Посвоеник. 

Кога Векјето реши договорот да се одлож,и, 
може да обрне на Владата внимание на опија одредби 
који се неприхватљиви. 

Член 43 
Предлозите на резолуцијата можат да ни под-

носујат Владата /и посланиците. Оваков предлог се 
упатује редовно на нарочен одбор ако Векјето не 
реши инаку. За резолуциите не се води начелен пре-
трес и за нив се решава како за елна целост. 

Член 44 
За реша,вање сите законски предлози, који несе 

во органска врска со Уставот и Уставните закани 
се установев покус ,процес. 

Сите таквија законски предлози, подне,сени било 
од Владата, било од поедините послан,ици, се упа-
тујат преку Президиумот на АВНОЈ на Законодател-
ниот одбор. 

Извешта.јот на Законодателниот одбор со пред-
логот, који Одборот (го усвојил, се прак ја на Векјето 
на решавање. За овија предаози Векјето решава со 
поименично тласување еден пат и во целост ги при-
ма или отврлује. Пред гласувањето може по еден 
преставител на организиран,ите клубови, односно 
групи, да даде куса писмена изЈава, која не може да 
траје повекје од 10 минути. 

ГЛАВА VII 
Прашања и интерпелации 

Член 45 
Посланиците ,имат право да поставујат куси пра-

шања до Минист,рите и това нап,исмено преку Пре-
зидиумот. Министрите на прашањата одаоварајат 
писм,ено, или (устено на заседанијето пред за,минуење 
на дневни ред, век ј спроти това, да ли прашујачот 
сака устен одговор или не. Они мораја,т устено да 
одговарајат на наредното заседание, а писмен одго-
вор мора да дадат во срок од три дена. Ако е по-
требно присобирана ,податци, Министерот во наве-
дениот срок ќе посака срок, који му е за това по-
требен, да би могол на прашањето да одговори. 

После одговорот на Министерот, може ,да зборује 
уште само прашујачот заради какво обавестуење 
и накусо да изјави да ли е задоволен или не. Рабо-
тата по истите прашања не смеје да траје повекје 
од еден сат пред заминуење на дневни ред. 

Член 46 
Секој послание има право да у,прави на мини-

стрите интерпелации. Интерпелациите се подносујат 
написмено преку Президиумот ,који ги соопштује на 
дотичниот Министер, а Векјето го известује за нив 
на првото наредно заседание, на кој е Бедната се 
определуе и ден за нивниот претрес. Секоја интер-
п,елација мора веднага да се умножи и раздаде на 
ноел а,н,и цит е. Интерпелациите који се огласени како 
хитни се ставајат на дневни ред испред сите други, 
кој и несе хитни. 

Решението скупштинско, со које се завршуе п,ре-
тресот з а инт,ерпелацијата и премиите на дневни ред. 
може да биде ,проста или образложена,. 

Ако е предложено просто заминуење на дневни 
ред, а Министерот на товат п,ристанује, тогај ќе се 
стави на гласање просто заминуење, пред сите онија 
који се мотивисани. 

Ако неје предложено никакво замицуење на днев-
ни ред, тога ј без никак,во гласање се зами,нује на 
другите интерпелации, ако се на дневни ред. 

Ако е предложеното просто зам,инуење отврлено, 
се поминале на гласање за мотивисаните пред,лоз,и. 

ГЛАВА УНИ 

Молби и жалби 
Чаен 47 

Молбите и жалбите упатени на Президиумот на 
АВНОЈ морајат да бидат предадени написмено и 
потписши по сите моли,1теди, односно жалители. Сите 
молби и жалби Президиумот ги доставује н,а Одбо-
рот за молби и жалби, /који по ред како пристигнале, 
ќе ги заводи во еден протокол и ќе ги зима во 
претре,с. 

Онија молби и жалби жоји ќе се однос,ујат на 
каков законски предлог, или инаку ,на ка,ков прец-
мет, који се в е к ј претресује или во Векјето или во 
еден од одборите, 1ке бидат упатени на дотичниот 
одбор. Онија молби и жалби, к о ј и не ќ е бидат упа-
тени на други одбори, ќе се поделат: во снија који 
требе да бидат упатени на еден од министрите, 
во опија који требе да се изнесат на заседанието на 
Векјето ,и о-ни ја који неје вредно да се износујат на 
заседанието. 

По сите предмети за КОЈП Одборот за молби и 
жалби навогја да требе да се изнесат на заседани-
ето на Векјето се поднасује извештај како и за се-
кој законски предлог. 

ГЛАВА IX 

Гласање 
Член 48 

Гласање во Векјето бива јавно, со стануење и 
седење, и по им ене и тајно. 

Гласање со седење и стаиуење бива во сите слу-
чаји во који неје со овој Пословник определе,н друг 
начин за гласа,ње. Со седење и стануење се гласа на 
овој начин: Претседателот повикује да станат сите 
опија који глаеајат против предлогот. 

Поимено се гласа устено. Гласање поимено се 
врш,и кога се гласа за законски предлог во целост 
и кога гласањето со седење и стануење не дава по-
зитивен резултат и тога ј кога о,дборот на престави-
телите на групите това из,рично заклучи. 

При гласањето поимено еден од секретарите 
ќе ги повикује поеланиците по име, а они ќе гласат 
со одзив „за" ,или „против". По свршената прозивка 
ќе се повикат уште еднаш опија посланици који 
првиот пат несе одзвиле. 

Во колку Одборот на преставителите на гру-
пите инаку определи, сите избори се вршат со тајно 
гласање. О вое а гласање се врши со листикји на една 
големина, една боја и една форма, који ќе се ста-
ват во еднообразна коверта нарочно за това опре-
мена. Посланиците ќе пуштат еден за друг по по-
викуењето листикјите во сандаче које ќе стоји на 
столот на Президиумот. Гласовите ќе ги бројат 3 
посланика со ж,дрепче о,пределени. 

Член 49 
Векјет,о може да решава ако во заседанието е 

ирис атиа половината од целокупниот број на лпола-
ни ц,ит е. 

Само лично може да се гласа. За полноважни 
заклучок п,отребна е повекјина гласови на присат-
ните послан,ици1 Во случај на рамна подела гласо-
вите, предлогот за кој и се гласало е отврлен. Прет-
се,дателот веднага прогласује резултат на гласањето. 
Кога при вршењето на изборот два или шовекје лица 
добијат еднакви броЈ гласови, има д а се вршат 
нови избори, ако и тога ј биде ед,нак број гласови, 
тога ј мегју кандидати,те ќе се реши со ждрепче. 
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Член 50 
Ако при гласањето Претседателот запаз,и да не-

ма доволен број последици за решавање, ќе нареди 
прозивка или пребројавање. Исто" така на посакуење 
на еден ,послание, потпомогнат од 10 другари про-
зивка мора да се изврши пред гласањето. 

Кога ќе се покрене прашање за кво,рум, присат-
ните 'посланид,и не можат да излезат од двораната, 
додека не се св,рши прозивката, односно сребро ја-
вањето и гласањето. Ако па,к това уми,н ат, ќе се 
смета да са ирисатии и да гласале против. 

Присутноста ја поте,рду.је Претседателот. 

ГЛАВА X 
Дисциплински казни 

Член 51 
На народното Векје припагја исклучително пра-

во да во своите заседание одржује ред преку сво-
јот Президиум. 

Член 52 
Дисциплински казни со који можат да се казнат 

иселениците се свија: 
1) опомена на ред; 
2) зеписана опомена на ред; 
3) зимање реч; 
4) времено исклучував од заседанието. 
Исклучував првиот пат не смеје да биде подолго 

од три заседан,ија, а секој втор пат ,не подолго од 
10 заседание. 

Првите три казни ги из,речује са,миот претседа-
тел, а четвртата Векје без претрес на предлог на 
Претседателот или 20 векјници. 

Член 53 
Со опомена на ред ќе се казни секој лос л аниќ 

који со св,ојот говор, или со својето подносуење во 
Векјето нарушује ред и прописите на Пословникот. 
Со записана опомена на ред, која ќе се забележи 
во записникот на заседанието, ќе се казни секој по-
д а н и к ко ј и во истото заседание векј порано е 'опо-
менат на ред. 

Со зимање реч се казни се,кој послани,к који во 
својот говор би го повредил редот, а векј пора,но 
на истото заседание бил казнет со за,писа на опомена, 
или не сакал два пати да го послуша Претседателот. 

Со казна на исклучуење се казни секој п о д а -
ник кој,и лично ги врегја и клевети на,родните по-
с л ашици или се поднесује непристојно спроти Бе-
бето, или некје никако да послуша спомените на 
Претседателот, како и оној који прави не,ред и ја 
спречује работата во заседанието. 

Пеела,пикот који е казнет со казна на исклучу-
ење е должен да се уклони водната од двораната 
на Векјето. Во случај на противенје, Претсе,дателот 
ќе го прекине заседанието и ќе на,реди казнениот 
ноел д ник со сила да се уклони. 

Посланикот против кого се п,редложује исклучу-
ење има право да збо,ри во својата о,дбрана, но 
најповекје пет минути. Ако повекје посланици едно-
времено се претложени на исклучуење, има прав,о 
да зборује само еден во ,името на сите. али него-
виот говор може на траје 10 МИНУТИ. Казн,ата на 
иеклучуење повлечује губење дневниците. 

ГЛА,ВА Х(1 
Права и должности на Векјето и посланиците 

Член 54 
За сите и,зјави и постапци при вршењето ,на сво-

јот мандат, било во заседаниата, било во извесна 
должно,ст, по одредбата на През,иди,умот, послени-
ците одгова,рајат само на Векјето, односно на Пре-
зидиумот. 

Без овластуење на Векјето односно Президиу-
мот, послани,ците не можат да се зимат\на одговор 

за било какви кривини, нити од никоја власт да се 
лишат на сл,ободата додека тра,је нивниот мандат, 
освен кога ќе се фанет на самото дело на злочин. 
Али и у овој случај Презид,иумот мора да биде Бед-
ната и,звестен. 

Имунитетското право на иселеникот настанује 
со денот на верифицирање мандатот. 

Посакуењето на наследната, односно! судската 
власт, за издавање членовите на Векјето, претходно 
се упатује на Имунитетниот одбор. Векјето одно-
сно Президиумот решује ствар по добиениот изве-
штај ,на одборот. 

Одредбите на овој чле,н не важат за повикуење 
пред суд и другите народни власти и ,извршуење 
судските и административните решуења по частно-
правните процеси. 

Застерелоста не тече за сето време додека по 
Законот истрагата не може да започне или да се 
настеви. 

Чле,н 55 
Ниеден посланик не може да одсаствује од за-

седанијата на Векјето, ако овова не му одобри од-
пуска. Посланикот који без одобруење отпуска не 
довогја на заседанијата^ Векјето може да по пре-
даде на Мандат,ниот одбор, који ќе донесе свој из-
вештај. 

Векјето решује за саканата отпуска без претрес. 
Ако Президиу,мот најде да во Векјето нема доволен 
број членови за решавање, сиова може да огласи 
да се ,сите одобрени отпуски прекинат, освен опија 
који се одобре,ни по ради тешки болки. 

Член 56 
Посланиците добивајет ,во име накнада за учт-

иви,иге издаци додека присаствујет ,на заседани,јата 
соодветна сума во пари. 

Уз това иселениците који не живејат во мест,ото 
каде се држи заседавањето имат право на стан и 
безплатно возење на сите соопштителни средства, 
но само за довогјање на заседавањето и отидуење 
од заседавањето. 

Член 57 
Секој посланик може да даде оставка за својот 

мандат. По оваја донесује свој извештај Мандатни 
одбо,р. 

Чле,н 68 
П о с л а т к и т е делегирани во АВНОЈ од страна на 

земските врховни тела губат мандат ако им го от-
кажат овија тела. По овова посакуење доносује из-
вештај Магнетниот одбор. 

Член 59 
На иселениците издава Президиумот нарочна ле-

гитимација. 

Член 60 
Без одобруење на Президиумот никаква ору-

жана сила не ,може да се постави во двораната на 
векјето, нити во неговата зграда, или ,во дворот. 

Исто така без неговото одоб,руење ,не можат 
никакви органи да вршат во зградата на Президи-
умот актови на власта. 

Надгледуењето над одржуењето редот во вна-
трешноста над згра,дата и околу зградата во која 
заседава Ве,кјето води исклучител,но Президиумот. 
Министер за внатрешните работи ќе му стави на 
располагање милиционери, по возможност еднаков 
број од секоја федерална единица. 

Член 61 
Векјето има прав,о на анкети и иследување по 

сите прашење на државнате управа на Демократ-
ска Федеративне Југославија. Овија анкети и исле-
дување ќе ги врши Векјето преку нарочно избрани ге 
одбори. 
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ГЛАВА XII 
Скупштински персонал и сметководство 

Член 62 
Сиот персонал на Президиумот стоји под над-

гледуење на Президиумот. Персоналот е или посто-
јан или времен. Административниот одбор ќе изра-
боти нарочен Правилник. 

Член 63 
Президиумот го извршује буџетот на Векјето. 

Административниот одбор е должен секој месец да 
прегледа сметки и подносује извештај на Векјето, 
односно на Президиумот. 

ГЛАВА ХШ 
Стенографи и белешки 

Член 64 
Стенографскиот персонал изработује стенограф-

ски белешки за заседанијата на Векјето и сите од-
бори, ако Прзидиумот одреди. Стенографските бе-
лешки ги подносује на увид на секој говорник. Он 
може да чини изменуења, који се односујат на ре-
дакцијата, ,не унееуејки нови мисли и разлози, нити 
д о с т а в а ј ќ и изразен,и мисли и разлози. 

ГЛАВА XIV 
Архива и печат на Векјето 

Член 65 
Векјето има своја архива и библиотека, за који 

водат грижа нарочни службеници. 

Член 66 
Векјето ,има свој печат со грбот на Демократска 

федеративна Југославија со натпис наоколу — „А,нти-
фашисткото векје на народното ослободуење", а 
не под г,рбот — „Југославија". 

Печатот го чува секретарот. 

ГЛАВА XV 
Заклучни одредби 

Пословникот може да се меља со резолуција на 
Векјето. Секој предлог за менуење мора претходно 
да биде иследуван од на,рочниот одбор. 

Овој Пословник влегује во сила веднага чим би-
де приман од Векјето и оверен од Президиумот со 
потпис на Претседателот и секретарот. Бедната по-
тева сите посланици чији пуномокјства се прегле-
дани и оверени, положујат следна клетва: 

„Се заколнујам со честа на својот народ, да вер-
но и неуморно ќе служам на народот, да својата 
должност по законите ќе ја вршам совесно и непри-
страсно, чувајќи и бранејќи придобивките на народ-
но ослободителната борба за срекја и напредок на 
Демократска федеративна Југославија". 

П о с л а т к и т е додека не положат клетва не мо-
жат да вршат своите должности. 

8 август 1945 година 
Беопрад 

Антифашисткото векје 
на народното ослободуење на Југославија 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

560. 
На основание на членот 9 Указот за општата 

амнестија и помилувањето од 3 август 1945 година 
давам 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
НА ЧЛЕНОТ 6 НА УКАЗОТ ЗА ОПШТАТА 

АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУВАЊЕ 
Помилувањето о д членот 6 Указот за општата 

амнестија и помилувањето од 3 ав,густ 1945 година 
г,и обванује сите лица осудени на казна со присилна 
работа без лишуење слобода, ,на казна лишуење 
слобода и на казна лишуење слобода со присилна 
,работа, без обзир д а ли тија казни ги (изрекол су-
дот или некоја друга власт, ако би изречуењето на 
тија казн,и по природа спагјало во надлежност на 
судовите. 

Доколку казната не ја изрекол судот, решени-
ето за П01милување го доносује о н а ј орган на на-
родната власт, при к о ј е воден процесот во првиот 
степен, на кого има да се обрнат лицата који сме-
тат да се обванати со помилувањето. 

Жалбата од членот 8 ст. 3 на Указот за општата 
амнестија и помилување се подносује на власта која 
е ,на,дредена на органот који ја изрекол казната. 

Решението на навредената вла,ст, донесена по 
жалбата е правноснажна. 

Зак. бр. 539/45 
8 август 1945 година 

Беопрад 
Министер за правосудие, 

Фране Фрол, с. р. 

0 А Л И К 0 Б Л Н И Л . 
ПРЕЗИДИУМ 

на Антифашисткото векје на народното ослободуење 
на Југославија 

на предложение на Врховниот командант ,на Ју-
гословенската армија, Маршал на Југославија Јосип 
Броз-Тит,о 

р е ш а в а 
да се за умешност во командувањето и специјални 
подвизи одликујат 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА П РЕД: 
мајорите: Булатовиќ Веселин и Перуничић Ђорђе. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
маЈор Радовиќ Павић; 
калетаните: Обреновић Радо, Ракочевић Ћи,ро и 

Старчевић Миљко; 
политком. на батаљонот Борисављевић Раде; 
поручник Зечевић Илија; 
пом. комесар на батаљонот Дамјановић Владе; 
Видовић Ћето, Стиковић Драго, 
поручник Мусић Зећо. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потполковник Ракочевић Н. Милун; 
мајорите: Радовић Милован и Роћен Ђорђе; 
капетании Дивац Драгутин, Голубовић Никола, 

Лучић Крсто, Лучић Талија, Кљајевић Љубоје , Пе-
јановић Слава, Стриковић Јово и Журић Спасоје; 

командант на батаЛ)Онот Дедаић Душан; 
поручници: БаЈчетић Момчило, Ђукић Никола, 

Меле,нтијевић Јовиша, Обрадовић Ђоко, Радовић Ја-
гош, Стијеповић Владе и Жугић Михаило; 

потпоручници - Фуштић Драгиша и Миликић 
Вука; 

командир на четата Лацман Милосав; 
заставници - Ботић Рајка и Лашић Милка; 
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секретар на околијски НОО Мед о јени К Радомир; 
омл. раководилец Вр.анеш Мирко; 
референт на санитет на бат.: Ђукић Љубица и 

Перуничић Душанка; 
болничарка: А т а н и н Јока, Ђорђић Мила, Ја,кић 

Милијана, Лотрић Сафа и Шћепановић Милка; 
борци-инвалиди: Букушић Анђелко, Љубојевић 

Станислав и Мрдовић Милинко; 
борци: Бајчетић Урош, Богавац Радивоје, Ча-

баркана Милорад, Татовић Ацика, Деспот Драго, Ди-
вац Раде, Фуртула Радован, Голубовић Милован, 
Контић Љубо, Љујић Свето, Марковић Марко, Мар-
ковић Радоје, Матовић Милош, Миликић Ву,јица, Му-
сић Рамо, Пуцаревић Петар, Пурић Бранко, Радова-
новић Вуко, Радоњић Милош, Рвовић Божо, Савић 
Мила, Смиљанић Обрад, Спајић Војко, Стојановић 
Ђорђија, Шалипур В у к о м н , Шћепановић Миладин, 
Видојевић Блажа и Тутић Бахо; 

Булатовић Деса, Хаџовић Емина, Љ у ј и ћ Вера, 
Млађеновић Васа и Стевовић Радојка; 

- секретар на Обл. одбор АФЖ Ракотић Деса. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Кљајевић Милош; 
полит,ком. на чета Катана Ризах; 
1ПОЛИТКОМ на чета Катана Ризах; 
старши водници: Живковиќ Михо и Фуштић 

Зорка; 
болничар,ка Пеј а нов и ћ Зора; 
борец Медојевић Иван; 
Војиновић Савица, Јелић Рако, Смоловић Мило-

рад и Чупић Грујица. 
Бр. 237 

21 јуни 1945 година 
Београд 

За секретарот, Претседател, 
М. Марковић, с. р. др. И. Рибар, ,с. р. 

Д Е К Р Е Т И 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ 

И ТЕЛЕФОН 
Со Решението на Министерот за пошта, теле-

грап и телефон бр. 5969 од 5 јуни 1945 година, на 
основание на податци заради сарадња со окупато-
рот и неговите помагачи!, преетае службата на след-
ните службеници: Бакош Ј. Фрањка ,и Живковић Ј. 
Марија, виши контролори 6 група; Петровић И. Ан-
та, п. т. т. чин. 8 група; Хајар И. Адела, (поставена 
од страна НДХ); Пшеница А. Лава, званичник 1 
група; Марушинац Г. Стјепан, званичник 1 група; 
Пфаф И. Матија, служител 1 група; Салер П. Јо-
сип, служител 2 група и Милетић И. Никола, днев-
ничар-служител — сите пошта, теле,граф и телефон 
Вуков ар; и Синрајх-Чачић Анка, разреден поштар 
Нештин. 

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон а на основание чл. 4 Уредбата за 
поставуење и унапредував на државни службеници 
на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 
5 Уредбата за репулисуење принадлежности на др-
жав,ни службеници од граѓански ред, се поставујат 
за служители 2 група во Главниот телеграф Бео-
град: Милановић С. Злато,мир, во I т. т. т. секција 
Београд Ивковић Д. Десанка, и во пошта, телеграф 
и телефон Коејер.ић Богданови^ М. Милан. 

Со Решението на Помошникот на Министерот 
п. т. и т. бр. 5547 сид 26 мај 1945 го,дина, а на осно-
вание ,на поднесени молби и Решението на Мини-
стерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 

,од 18 апр,или 1945 година, се уводат во должност 
во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Бео-
града. Јеремић Д. Луција, виши контролор шеста 
група во пензија и во пошта, телеграф и телефон 
Нишка Бања Костић М. Надежда, отпуштен п. т. и 
т. званичник т,рећа група. 

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 7246 од 29 јуни 1945 годи,на, а 
заради ставот и работата против н ар од,и о ос л о бод; 
телниот ,покрет за време на окупацијата па и после 
ослободуењето, се отпушта из државната служба 
Пекезовић Мирко, и. т. т. чиновник 8 група пошта 
Београд 8. 

Со Решението на Помошникот на министе,рот за 
пошта, телеграф и телефон б,р. 7117 од 27 јуни 1945 
година, а на основание на поднесена молба и Ре-
шението на Министерството п. т. т. бр. 3925 од 18 
априли 1945 година, се уводи во долж,ност во пошта, 
телег,ра,ф и телефон Никшић, со принадлежности 9 
група 1 периодска повишица: ,Милић 3. Аким, бивши 
п. т. т. чиновник 2 категорија, 4 група, 4 степен. 

Со Ре,шението на Помошникот на ми,нистерот 
за пошта, телеграф и телефо,н бр. 7283 од 30 јуни 
1945 година, а на основание поднесена молба и Ре-
шението на Министерството за пошта, телеграф и 
телефон број 3925 од 18 а,прили 1945 година, се УБО-
ДИ во должност при пошта, телеграф и телефон 
Крушевац Милошевић Живојин, служитељ 2 група, 
који се повратил од заробљеништвото. 

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 7276 од 29 ју,ни 1945 година, а 
на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и 
у,налредуење на државни службеници ,на Демократ-
ска федеративна Југославија од 2 а,прили 1945 го-
дина и чл. 2, 10 и 11 Уредбата за регулисање при-
надлеж,ности ,на држав,ни службеници о д граѓански 
ред од 20 аир,или 1945 година, се поставуе за шеф 
на Отсекот за набавки и снаб,де,вање во Еконо,мното 
од ел ение ,на Министерството за пошта, телеграф и 
телефон во -привремено својство, со пр,инадлежности 
5 положаЈна група Булајић П. Митар, бивши пом,ок-
јен чиновник 9 група и капетан на Југословенската 
армија. 

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7068 од 27 јуни 1945 година, а на 
основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државни службеници на Демократска фе-
деративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за ре-
гулисуење принадлежности на државни службе,ници 
од граѓански ред, се поставуе за служител 2 група, 
во пошта, телеграф и телефон Прешево Цветковић 
С. Божидар, борец на Југословенската а,рмија. 

Со решен,ие на М и.нис те пот за подла, телеграф 
и телефон бр. 7158 од 28 ју,ни 1945 година, а на 
основание поднесената молба, се уважуе оставката 
на државна служба на Забунев С. Драгица, манипу-
лант 9 г.рупа пошта Лозница. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7065 од 27 јуни 1945 година, а на осно-
вание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федеративна 
Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за регулиоуење 
принадлежности на државни службеници од г р а ѓ а н -
ски ред, се поставуе за служител 2 група во пошта, 
телеграф и телефон Нризрен, Илић Т. Станислав, од 
Призрен. 
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Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7160 од 18 јуни 1945 година^ а заради 
сорадња со окупаторот се отпушта од државната 
служба Тошић И. Милорад, в,иши к-онтролор 6 група 
пошта Књажевац. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7451 од 2 јуни 1945 година, се ставуе 
ван снага Решението на Поверенството за соопште-
нија — Главна управа и. т. т. бр. 1229 од 29 декември 
1944 година, во колк о се односи на престанок на 
службата на Кнежевик Н. Душан, инспектор 5 група 
бивша Главна управа п. т. т. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 5966 од 5 јуни 1945 година, а на осно-
вание извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београл 
Х1У—XV бр. 11750 од 16 и 19 аирили 1945 година, 
се отпуштат од државната служба: Протић Б. Је-
лисавета, п. т. т. званични,к 3 група поште Топола; 
и Јањић Ј. Неђељко, служител 2 група пошта Ужи-
це, обоје со ,денот 30 'декември 1944 година. 

Со Решен,ието на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 5965 од 5 јуни 1945 година, а на осно-
ванис чл. 4 Уредбата за поставуење и у,напредуење 
на државни службеници на Демократска федератив-
на Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за регулису-
ење при н адл еж пости на државни службеници од 
граѓански ред, се поставуе за служител 2 група во 
пошта, телеграф и телефон Даросава Матић Љ. Ми-
линко, надничар VI т. т. секција. 

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф 
и телефо,н бр. 6519 од 16 јуни 1945 година, а на осно-
в а ш е извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београд, 
се отпушта из државната служба Дамња,новић Д. 
Зорка, виши контролор 6 група 1 периодска пови-
шица на Дирекцијата за пошта телеграф и телефон 
во Београд. 

Со Решение на Помошникот на Министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6474 од 15 јуни 1945 
година, а ,на основание поднесена молба и Решени-
ето на Министерството за пошта, телеграф и теле-
фон број 3925 од 18 април и 1945 година, се увади 
во должност п,ни пошта, телеграф и телефон Бео-
град 2 Тодосијевић Л. Војимир, отпуштен служител 
2 група 1 п ери одек а пов шпиц а, 

Со Решението на Министерот п. т. т. бр. 4966 
од 15 мај 1945 година, а на основание на настанала 
потреба се ставуе ван снага Решението на Поверен-
ството за соопштенија —- Главна Управа за пошта, 
телеграф и телефон бр. 649 о,д 18 јануари 1945 го-
ди,на, во колко се односи на престанок на службата 
на Ковачевић Н. Радоје, служител друга група на 
Главната Управа во пошта, телег,раф и телефон, со 
това да се именованиот уве,де во должност при по-
шта, телеграф и телефон Београд 2. 

Со Решение на Министерот п. т. и т. бр. 4896 од 
14 мај 1945 година, а на основание извештајот на 
Дирекцијата п. т. т. Београд бр. 16746 од 28 април и 
1945 година, се отпушта од државната служба Са-
вић П. Чедомир, служител 2 група на Главниот те-
леграф Београд со денот 30 октомври 1944 година. 

Со Решение на Министерот п. т. и т. б,р. 4965 
од 15 мај 1945 година, а на основанине наетаналага 
потреба, се ставуе ван снага Решението на Поверен-

ството за соопштен,ија — Главна Управа за пошта, 
телеграф и телефо,н број 1229 од 29 декември 1944 
година, во калко се о,дноси на престанок на служ-
бата на Вучковић С. Константин, инспектор 5 група 
на Ми,нистерството л. т. и т. 

Со Решение на Ми,нистерот п. т. и т. бр. 4975 од 
15 ,мај 1945 година, а на основан,ие карактеристика! ! 
на Месниот НОО Врдник Пов. бр. 23/45 од 3 априли 
1945 година и иредложанието на Дирекцијата за по-
шта, телеграф ,и телефон Нови Сад број 4618/45 од 
7 априли 1945 година, се отказуе работата во слу-
жба на државата на Ракош Ђ. Иван, дневничар-елу-
жител пошта Водник. 

Со Решение на Министер,от л. т. и т. предложе-
н и в е на подружницата на синдикатот на Поштар-
ската аутогаража, се отпушта од државната служба 
Марков,ић Антоније, надничар на Поштанската ауто-
гаража. 

Со Решение ,на Министерот п. т. и т. бр. 5095 од 
15 ,мај 1945 година, а ,на основание на настанала по-
треба и Решението на Министерството за пошта, те-
леграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 го-
д,ина, се УБ,ОДИ во должност во Министерството за 
пошта, телеграф и телефон — л. т. и т. оделење Ле-
ле,савић Р. инж. Спасоје, технички пристап осма гру-
па досега во зароблеништво. 

Со Решение ,на Помошникот на министерот п. г. 
и т. бр. 5314 од 22 ма ј 1944 година, а на основание 
поднесената молба и согласноста на Дирекцијата за 
пошта, телеграф и телефон Нови Сад, се УБОДИ во 
должност во пошта, телеграф и телефон Сомбор 
Арамбашић Н. Милан, бивши служител 2 група по-
шта телеграф и телефон Врвовине. 

Со Решение на Министерот п. т. и т. бр. 5376 о,д 
23 мај 1945 го,дина, а на основанине чл. 4 Уредбата 
за поставуење и унапредуење на државни службе-
ници на Демократска федеративна Југославија и чл. 
2 точ. 2 Уредбата за регулисуење при надлежности на 
државни службеници од граѓански ред, е поставена 
за чиновнички приправник по 5 45/1 Ч. з. во Ми,ни-
стерството за пошта, телеграф и телефон —- Персо-
нално оделење Вујачић Н. Босилка, св,ршена уче-
ница на 8 клас на гимназијата. 

Со Решение на Министерот п. т. и т. бр. 5377 од 
23 мај 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за 
поставуење и уиглредуење на државни службеници 
на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 
тон. 2 Уредбата за репулисуење принадлежности па 
државни службеници о,д граѓански ред, е поставена 
за чиновнички приправник по 5 45/1 Ч. з. во пошта, 
телеграф и телефон Стара Пазова Мамузиќ Д. Де-
санка, свршена учени,ца на нижиот течајни испит 

Со Решение ,на Министерот п. т. и т. бр. 5528 од 
25 мај 1945 година, а на основаше чл. 1 Уредбата 
за поставуење и унапредуење на државни службе-
ници на Демократска федеративна Југославија и чл. 
2, точ. 4 Уре,дбата за регулисуење принадлежноста 
на службеници од граѓански ред и останалите јав-
ни службеници на сојузните министерства и уста-
нови, е поставен за л. т. званичник трекја група во 
пошта, телеграф и телефон Ваљево Радојчић Алекса. 

Со Решение на Мини,стерот п. т. и т. бр. 5495 од 
25 мај 1945 година, а на основание извештајот на 
Дирекцијата л. т. и т. Београд 1 бр. 3916 од 16 фе-
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вруари 1945 година, се отпушта из државната служ-
ба Николић Ј. Арсеније, чиновнички приправник но 
5 45/2 Ч. з. пошта, телеграф и телефон Лесковац 1, 
со денот 26 јануари 1945 година. 

Со Решение на Помошникот на (министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 6842 од 22 јуни 1945 
година, а на основание поднесената молба и Реше-
нието на Министерството п. т. и т. бр. 3925 од 18 
априли 1945 година, се УБОДИ во должност и се ста-
вуе на расположение на Дирекцијата за пошта, те-
леграф и телефон во Сарајево заради понатакашно 
распоредуење Лазаревиќ М. Богдан, отпуштен слу-
жител чувар на т. т. линији друга група п. т. и т. 
секција Крагујевац. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 7612 од 4 јули 1945 
година, а на основание поднесените молби и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и те-
лефон број 3925 од 18 априли 1945и година, се ста-
вујат на расположение на Дирекцијата за пошта, те-
леграф и телефон во Љубљана, заради понаташно 
распоредуење: Мирник А. Мета, виши контролор 
шеста група прва периодека површина пошта Сме-
дерево; Ројник И. Вјекослава, прометн.ик осма гоупа 
прва пешиодска повишица пошта Сарајево 1; Серај-
ник Ф. Даница, поометник осма г,рупа пошта Аранће-
ловац; Јордан И. Станислав, чиновн,ички приправ-
ник по 5 45/2 Ч. з. пошта Топола; Бизјак Ш. Антон, 
званичник трећа група друга периодска повишица 
пошта Александровац Крушевац и Хус Д. Марија, 
ут о в о,р ни поштар пошта Крушевац. 

Со Решение на Министерот за пошта телеграф 
и телефон бр. 7466 од 2 јули 1945 година, а на осно-
ванине поднесената молба и предложението на Ди-
рекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад 
број 10041/45 од 16 јуни 1945 година, се уважуе 
оставката на државна служба на Попов М. Живојин, 
служител 2 група т. т. радионица Нови Сад. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и 
телефон бр. 7467 од 2 јули 1945 година, и на осно-
вание п р е д л о ж е н о т о на Дирекцијата п. т. и т. Бео-
град, се отпушта од државната служба Лазаревић 
Елисавета, п. т. и т. званичник трекја група на Ди-
рекцијата п. т. и т. Белград, со денот 20 октомври 
1944 година. 

Со Решение на Помокјникот на Министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 7496 од 2 јули 1945 
година, а на основание поднесената молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, телег,раф и те-
лефон бр. 3925 од 18 а,прили 1945 година, се уводи 
ЕО ,должност при пошта, телеграф и телефон Ора-
ховац, Јанковиќ Ј. Благоје, отпуштен п. т. и т. зва-
ничник 1 група. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон 7465 од 2 јули 1945 го,дина, а на основа-
ние предложението на Дирекцијата за пошта, теле-
граф и телефон Нови Сад број 5048/45 од 18 ЈУНИ 
1945 година, се ставу е ван снага Решението на Ми-
нистерството п. т. и т. бр. 4806 од 12 мај 1945 го-
дина во колко се односи на поставуење на Васић 
Љубица за хонорарен службеник пошта Кула. 

Со Решение на Министерот за пошта телеграф 
и телефон бр. 7351 од 30 јуни 1945 година, а па ооно-
вание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење 
на државни службеници на Демократска федеративна 

Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 2 и 10 
Уредбата за регулисуење принадлежноети на држав-
ни службеници од граѓански ред од 20 априли 1945 
година, се поставуе за в. д. шеф на Општиот отсек 
во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Бео-
град Марковић В. Вукашин, лом. манипулант 10 гру-
па и в. д. секретар пошта Београд 1, со това да 
прима принадлежности 6 група; за в. д. управник во 
пошта Београд 1 Јовановић Ж. Анѓелко, виши кон-
тролор 6 група Дирекција пошта, телеграф и теле-
фон Београд; за в. д. управник пошта Београд 2 
Милијановић В. Радован, манипулант 9 група и до-
с е г а ш н а в. д. шеф во Општи отсек на Дирекцијата 
пошта, телеграф и телефон Београд, со това п,а 
п,рима принадлежности 6 група. 

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф 
и телефон бр. 7520 од 30 ЈУНИ 1945 година, престаје 
службата на Липшић др. Ксенија, хонорарен служ-
беник и вршилац на должности на шефот на кабине-
тот на Министерот п. т. т. оти е превзета од страна 
на Министерството за трговија и снабдуење на со-
јузната влада. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 80 од 13 јули 1945 
година, а на основание Решението на Министерство-
то за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 
априли 1945 година, се премешта во надзорна пошта, 
телеграф и телефон Нови Пазар Рајановић М. Мирко, 
контролор 7 група и управник на поштата Прије-
поље со това да врши должност на управникот. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 8069 од 13 јули 1945 
година, а на основание поднесената молба и Реше-
нието на Министерството за пошта, телеграф и те-
лефон бо. 3925 од 18 април и 1945 година се УБОДИ во 
должност при Поштенската автогаоажа во Беопрад 
Павловић Н. Радосав, бившиот шоферски помокјн,ик 
иста гаража, досега во заробљеништвото. 

Со Решение на Помошникот на министерот за 
пошта, телеграф и телефон бр. 7956 од 11 јули 1945 
година, а на основание на поднесена молба и Ре-
шението на Министерството за пошта, телеграф и 
телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се УБО-
ДИ во должност при пошта, телеграф и телефон 
Кнић Несторовић Андрија, отпуштен разредни 
поштар. 

И С П Р А В К А 
Во измененијата и дополненијата на Решението 

за одредуење цени на сировата и суха кожа на 
крупна и ситна стока, обнародувани во ,.Службениот 
лист" бр. 57, се поткрала една грешка: 

во чл. 1 стоји: 
Код производители: 
голешки и јунешки кожи Дин. 24.— за 1 кг. 

а требе да стоји: 
Код производители: 
несолени телешки кожи без 

глава и ,пози — — — — Дин. 33.51 за 1 кг. 
Би. 5624. — Од Управата за цени, 9 август 1945 

година. 

С О Д Р Ж А Н И Е 
Страна 

557. Резолуција за прогласуење АВНОЈ за 
Времена народна скупштина на Демо-
кратска федеративна Југославија 541 

558. Закон за бирачките списоци — — — - 541 
559. Пословник на Антифашисткото векје на 

народното ослободуење на Југославија 
усвоен на седницата од 8 август 1945 г. 543 

560. Објаснение чл. 6 на Указот за општа 
амнестија и помилување — — — — — 549 

ШТАМПА ДРЖАВНИ ШТАМПАРИЈЕ - БЕОГРАД 


