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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото! и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Реп-ублика Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за Југословенската народна армија, што го 
усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот сс^ор од 16 јуни 10-55 година. 

ПР бр. 21 
20 јуни 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Г Л А В А I 
1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Југословенската народна армија е вооружена' во-

ш а сила на Федеративна Народна Република Југо-
славија. 

Задачата на Југословенската народна армија е 
да ја брани територијалната целост, независноста/ и 
слободниот внатрешен развиток на Федеративна 
Народна Република Југославија, како и да им даде 
подршка на меѓународните обврски на Југославија 
во одбраната! на мирот и безбедноста во светот. 

Член 2 
Југословенската народна армија се состои од 

копнената војска, воената морнарица и военото во-
здухопловство, а е организирана во воени единици 
и установи. 

Член 3 
Во составот на Југословенската народна армија 

се наоѓаат и граничните единици, чија задача е обез-
бедување на границите на Федеративна Народна 
Република Југославија на копно и на море. 

Член 4 
Копнената војска, воената морнарица и военото 

воздухопловство имаат определени родови и слу-
жби. 

Родовите на Југословенската народна армија се 
пешадија, артилерија, оклопни единици, авијација, 
поморство, инженери ја., коњица и единици за врска. 

Службите на Југословенската народна армија 
се техничка, воздухопловно-техничка, мсрнаричко-
технадчка, хемиска, интендантски, санитетс,ка), вете-
ринарска, сообраќајна, градежна, правна, геодетска, 
финансиска, административна и^ музичка. 

Родови?^ мооѕда да се делат "на врсти и епеци-
ЈадУС^С^ Д ФЈЅУДОЈОД ш гранки к специјалности. 

Инженери јата ја опфаќа и! инженерската гранка 
на техничката служба, а единиците за врска и гран-
ката; за врска на техничката служба. 

Врховниот командант на, вооружените сили мо-
же по потреба да оснива, спојува и укинува иоод-
делни родови и служби, како и нивни врски одно-
сно гранки. 

Член 5 
Југословенската народна армија може! да да 

наоѓа во редови, приправна, мобилна и воена со-
стојба. 

Во редовна состојба. Југословенската народна ар-
мија; е во1 мирновремен состав и нејзината работа е 
управена на подигање бојната готовност. 

Во приправна состојба во Југословенската на-
родна армија ̂  се преземаат мерки на претпазливост 
со цел да се'зајакне заштитата на, земјата, како иѕ 
мерки за евентуално (преминување на Југословен-
ската народна армија мобилна односно воена 
состојба, 

Во мобилна состојба Југословенската народна 
армија или нејзините поодделни1 дело-ви се во воен 
состав во полна бојна готовност. 

Југосло-венската народна армија се наоѓа во 
воена состојба кога Федеративна Народна Републи-
ка Југославија е во војна. 

Прииралката и мобилната состојба може да би-
де дел омилена и општа. 

Член 6 
Приправната и деломично мобилната состојба 

на Југословенската народна армија ја прогласува1 

Врховниот командант. 
Југословенската народна армија (премин,ува во 

општа мобилна состојба со прогласува-ње општа мо-
билизација на земјата, а во воена состојба — со 
прогласување на воена состојба. 

2 РАКОВОДЕЊЕ СО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НА-
РОДНА АРМИЈА 

Член 7 
Со Југословенската народна армија командува 

Врховниот командант на вооружените сили. Врхо-
вен командант на вооружените сили е Претседателот 
на Републиката. 

Со управните работи на Југословенската народ-
на армија раководи државниот секретар за работи 
на народната одбрана. 

Член 8 
Врховниот командант: 
1) ги определува задачите на Југословенската, 

народна армија во редовната, преправката, ме Сил-
ната и воената состојба; 

2) одлучува за вооружувањето и опремата-, 
3) ја определува организацијата!, формацијата 

и дислокацијата на воените единици од! установи; 
4) дава смерници за изработка на планови за 

одбрана на земјата, и планови за мобилиза-ција, 
концентрација и демобилизација на Југословенската 
народна армија и ги одобрува тие планови; 

5) пропишува основни и општи тактички и опе-
ративни правила за Југословенската народна армија; 

6) донесува прописи за обуката, дисциплината' 
и внатрешните односи во Југословенската" народна 
армија; 
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7) наредува изведување на! маневри; 
8) произведува, унапредува, назначува и раз-

решува офицери; 
9) го пропишува делокругот и овластувањата 

на старешините на единиците и установите; 
10) установува и им доделува на единиците 

воени знамиња; 
11) врш,и и други работи што му се ставени во 

надлежност со закон и други прописи. 
Член 9 

Врховниот командант врши работи од својата 
надлежност врз основа и во рамките на Уставот, 
законите и одлуките на Сојузната народна скуп-
штина, како и во рамките на соодветните прописи 
од Сојузниот извршен совет. 

Врховниот командант може за извршување на 
работите од својата надлежност да доесува укази, 
правилници, правила, упатства и решенија, како 
л наредби, заповеди и други акти на командување. 

Член 10 
Вршењето на поодделни работи од тон. 1, 2, 3, 

,6, 8 ш 9 од членот 8 на овој закон Врховниот коман-
дант може да го пренесе на државниот секретар за 
работи на народната одбранеа. 

Со акт за пренесување работите врз основа на 
претходниот став. Врховниот командант може да го 
овласти државниот секретар за работи на народ-
ната одбрана вршењето на некои од тие работи да 
-го пренесе на други; старешини. Со тој акт се опре-
делуваат работите кои можат да се пренесат и на 
кои ста-решини ^ 

Член 11 
При вршењето на управните работи на Југосло-

венската народна армија државниот секретар за 
работи на народната одбрана: 

1) ги подготвува прописите и плановите што ги 
донесува Врховниот командант; 

2) ги подготвува нацртите на прописите што се 
однесуваат до Југословенската народна аснија, а 
кои ги донесува Сојузниот извршел совет и другите 
органи; 

3) раководи со работите за подготвување на Ју-
гословенската народна армија за одбрана на земјата 
л со работите за-нејзиното снабдувале; 

4) произведува, унапредува, наѓ'зачува и раз-
решува подофицери и воени службеници; 

5) назначува граѓански лица за службеници во 
Југословенската народна армија и решава за пре-
станокот на нивната служба; 

6) врши и други работи што се однесуваат на 
управувањето со Југословенската народна армија, 
а што му се ставени во надлежност со закони и 
други одделни прописи. 

Државниот секретар за работи на народната 
одбрана може да овласти други старешини да вр-
шат произведување и уна.предување на подофицери 
и воени службеници од XII до VIII класа, назна-
чување и разрешување на подофицери! и воени слу-
жбеници од XII до III класа, како и да донесуваат 
решенија за службеничките односи н,а граѓанските 
лица на служба во Југословенската народна армија 
заклучно со VI платен' разред. 

Член 12 
При вршењето на управните работи во Југосло-

венската народна армија Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана непосредно извр-
шува закони и други акти на Сојузната народна 
скупшт-ина. уредби и други акти на Сојузниот из-
врше-л совет и наредби и други акти на Врховниот 
командант. 

За извршувањето на законите, уредбите и дру-
гите акти од Сојузната народна скупштина и Сојуз-
ниот извршен совет државниот секретар за работи 
на народната одбрала му одговара на Сојузниот из-
вршен совет, а за извршувањето на наредбите и 
другите акти од Врховниот командант — на Врхов-
ниот командант. 

Член 13 
Организацијата и надлежноста на Државниот 

секретаријат за работи на народната одбрана ги про-
пишува Сојузниот извршен совет со уредба. 

3. ВОЕНИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАНИ 
Член 14 

Во воен поглед територијата на Федера.тивна 
Народна Република Југославија се дели на армиски 
области, воени охрузи и воени отсеци, на кои со 
формираат соодветни воени територијални органи. 

Делбата на територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија, формирањето на вое-
ните територијални органи и нивните подрачја ги 
пропишува Врховниот командант. 

Член 15 
Воените територијални органи во рамките на 

пропишаниот им делокруг ги вршат следниве работи: 
1) водат евиденција на воените обврзници; 
2) вршат регрутирања на граѓаните за Југосло-

венската народна армија; 
3) ^организираат и спроведуваат повикување и 

испраќањ,е на воените обврзници на служба во Ју-
гословенската народна армија; 

4) вршат мобилиза,циеки работи согласно со од-
делните прописи: 

5) вршат инструкторски работи и контрола во 
областа на предво4ничката обука и во областа на 
мобилизацисклте р?ботл што им се ставени во дол-
жност 1:а народните одбери на општините; 

6) водат евиденција на добитокот за јавање, 
теглење и товарење со прибор, превозните и граде-
жните? средства со резервните делови и алатот, про-
пи л ани за потребите на Југословенската народна 
армија; 

7) вршат и други работи што им се ста-пени во 
надлежност со законито, прописите од Сојузниот 
извршен совет и Врховниот командант, како и со 
и":списите од државниот секретар' за работи на 
парот:зта одбрана. 

7стоите територијални органи ги вратат рабо-
тите врз осноза и во рамките на законите и другите 
прописи, а спсред наредбите и упатствата од др-
ж е н и о т секретар за работи на народната одбрана. 

Г Л А В А II 
1. ЛИЧЕН СОСТАВ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НА-

РОДНА АРМИЈА 
Член 16 

Личниот состав на Југословенската народна 
армија се дели на постојанен и резервен. 

Член 17 
Постојаниот состав на Југословенската народна 

армија го сочинуваат: 
1) војниците, 

. 2) питомците на воените школи, 
3) активните подофицери, 
4) активните офицери, 
5) активните воени сложбеници, 
6) граѓанските лица на служба во Југословен-

ската народна армија. 
Како војници во смисла на овој закон се сме-

таат и морнарите, како и разводниците и десета-
рите, доколку во поодделните одредби не е инаку 
пропишано. 

Воените службеници можат да им припаѓаат са-
мо на службите. 

Член 13 
Резервниот состав на Југословенската народна 

армија) го сочинуваат воените обврзници, и тоа: вој-
ниците-обврзници, резервните подофицери, ре-
зервните офицери и резервните воени службеници. 

Член. 19 
Постојаниот состав на Југос овен снага народна 

армија бројно и по чиновите односно класите на 
старешини, се определува со формација. 

Резервниот состав, бројно и по чиновите односно 
класите на старешини, се определува според потрес 
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бата за пополнување на Југословенска народна ар-
мија во мобилна и воена состојба. 

Член 20 
Воените лица шри стапувањето во Југословен-

ската народна армада ја даваат оваа свечена об-
врска: 

„Јас (родено и фамилијарно име) свечено се 
обврзувам дека Еерно ќе му служам на својот народ, 
дека ќе ја бранам мојата социјалистичка Татковина 
Федеративна Народна Република Југославија, дека 
ќе го чувам братството и единството на нашите на-
роди и угледот на Југословенската народна армија, 
и дека совесно ќе ги исполнувам сите наредби на 
моите старешини. Секогаш ќе бидам готов да се 
борам за слободата и честа на Татковината не жа-
лејќи во таа борба да го дадам и својот живот." 

Војниците обврската ја дават усно, а офицерите 
и воените службеници усно и писмено. 

Еднаш дадената обврска останува во сила за 
сето време на траењето на воената обврска. 

Член 21 
Под воени лица во смисла на ОВОЈ закон се под-

разбираат војниците на отслужување на воениот 
срок, питомците на воените школи, активните 
подофицери, офицери и воени службеници, како 
л лицата од резервниот состав додека како воени 
обврзници се наоѓаат на воена должност во Југо-
словенската народна армија 

Член 22 
Воените лица се должни да ги исполнуваат на-

редбите на претпоставените старешини што се од-
несуваат до службата, а кога тоа е пропишано и 
наредбите на постарите, освен ако исполнувањето на 
нарздбата би претставувало кривично дело. 

Член 23 
При вршењето на службата воените лица се 

должни особено: 
1) службата да ја вршат совесно и во склад 

со законите и другите прописи; 
2) грижливо да го чуваат вооружувањето и дру-

гите материјални средства и опремата што им се 
доверени; 

3) да го употполнуваат своето стручно, политич-
ко и општо образование; 

4) да ја чуваат воената тајна; 
5) од потчинетите да бараат совесно исполнува-

ње на наредбите што се однесуваат на службата, 
дисциплинирано^ и пожртвуваност во службата и 
да ги контролираат во вршењето па службата; 

6) во секоја прилика да го чуваат својот личен 
углед и угледот на Југословенската катодна армија; 

7) да го чуваат достоинството на потчинетите 
и во секоја прилика да им ги обезбедат правата 
што по законот им припаѓаат. 

Обврската за чување на тајната трае и по пре-
станокот на службата во Југословенската народна 
армија. 

Член 24 
Воените лица носат воена униформа, според 

прописите што ги донесува Врховниот командант. 
Член 25 

Военото лице не може да врши друга служба 
ниту да се занимава со друго занимање, освен ако 
тоа со одделен пропис е дозволено, 

Военото лице може да врши изборни должности 
ве органите на власта, самоуправните и во други 
општествени организации. 

Член 26 
Военото лице може да прими странско одлику-

вање само по одобрение од државниот секретар за 
работи на народната одбрана. 

Член 27 
Странски државјанин може да биде примен во 

'Јушслсшенската народна армија и да се здобива со 

чинови односно класи само во приправиа, мобилна 
и воена состојба. 

По престанокот на приправната, мобилната од-
носно воената состојба странскиот државјанин мо-
же да остане во постојаниот состав на Југословен-
ската народна армија ако се здобие со државјанство 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Член 28 
Врховниот командант може да преведе по ре-

зервниот состав на Југословенската народна армија 
странски државјанин кој во текот на службата во 
Југословенската народна армија според претходниот 
член се здобил со чин односно класа. Тоа лице се 
води во воената евиденција како почесен старешина, 

Член 29 
Врховниот командант може да му додели на 

странски државјанин почесен чин иако тој не слу-
жел во Југословенската народна армија 

2. ЗВАЊА. ЧИНОВИ И КЛАСИ ВО ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 30 
Највисокото воено звање е Маршал на Југосла-

вија и може да се додели само на Врховниот ко-
мандант. 

Член 31 
Во Југословенската народна армија постојат 

следниве чинови: 
1) за војниците: разводник и десетар; 
2) за подофицерите: водник, водник I класа, 

постар водник, постар водник I класа и заставник; 
3) за офицерите: 

во родовите (освен помор-
ското) и во службите 

во поморство^ 

а) за нижи офицери: 
потпоручник потпоручник 
поручник поручник на корвета 
капетан поручник на фрегата 
капетан I класа поручник на боен брод 

б) за виши офицери. 
мајор капетан на корвета 
потполковник ка,петан на фрегата 
полковник капетан на боен брод 

в) за генерали и адмирали 
генерал-мајор 
текерал-потполковник 
генграл-полковник 
генерал на армија 
генерал 

контра-адмир.ал 
Еице-адмирал 
адмирал 
адмирал на флота 

Врховниот командант определува кои највисоки 
чинови можат да се добиваат во одделни родови од-
носно служби 

Кога во овој закон се зборува за офицерите на 
родовите се подразбираат и офицерите на 1хОмор-
ството со соодветни чинови, ако во поодделни од-
редби од овој закоп не е поинаку, КЕЈ" 

Член 32 
Во Југословенската народна армија постојат два-

наесет класни воени службеници Класите, се обе-
лежуваат со римски броеви од XII до 1 

Член 33 
Во поглед старешинстзото, класите на воените 

службеници им одговараат на чиновите: 
1) класите XII, XI, X, IX и VIII - ги чиновите 

на подофицерите: водник, водник I класа, постар 
водник, постар водник I класа и заставник; 

2) класите VII, VI, V и IV — на чиновите на ни-
жите офицери: потпоручник, поручник, капетан и 
капетан I класа; 

3) класите III, П и 1 — на чиновите на вишите 
офицери: мајор, потполковник и полковник. 
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Подофицирот односно офицерот постар е од 
воениот службеник на соодветна класа. 

Член 34 
Врховниот командант може да пропише покрај 

називот на чинот на поодделни родови односно! слу-
жби да се означува родот односно службата. 

Член 35 
Воените лица што вршат определени летачки 

должности на воени воздухоплови се здобиваат со 
воени летачки звања. 

Покрај називот на чинот на воените лица со 
летачко звање се означува и летачкото звање на 
тие лица. 

Г Л А В А III 
I ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ 

' Нл ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
Член 35 

"^оподривањето на постојаниот состав на Југо-
словенската народна аримија со војници се врши со 
испраќање обврзници — регрути на отслужување 
на ::з::1хот еро,:. 

Член 37 
Со цел за пополнување на Југословенската на-

родна армија со подофицери, офицери и воени слу-
, жбепицч и заради нивното стручно усовршување 
ј лостов а? школи за активни подофицери, ш":оли за 
; активни офицери и школи за резервни офицери. 

воените школи за активни офицери се: 
1) воени академии односно школи за офицери 

определени служби; 
'Л) школи за усовршување; 
3) виши воени академии. 
За школување на воените службеници од му-

зичката служба постојат музички школи. 
Установувањето на други видови воени школи, 

^како и организацијата на школите, ги пропишува 
\ Врховниот командант. 
; Лицата што се наоѓаат во воените шноли за-
гради здобивање стручна спрема за подофицери, 

офицери и воени службеници се питомци на вое-
ј ките школи, а подофицерите, офицерите и воените 
I службеници што се наоѓаат во воените школи, се 

слушатели на воените школи. 
Член 38 

За активен подофицер, офицер или воен слу-
жбеник може да биде примен и произведен држав-
јанин на Федеративна Народна Република Југо-
славија. кој ги исполнува следниве општи услови: 

1) да е здрав и способен за воена служба; 
^ за последните две години да не е казнуван 

судири; 
3) да не му е ограничено вршењето на граѓан-

ските права; 
4) против него да не се води кривична постапка; 
5) да го отслужил или на друг начин регули-

рал воениот срок, ,а жена да наполнила 18 години 
возраст; 

6) за подофицери и офицери — да не ги пре-
минал годините на возраста во членот 155 од овој 
закон. 

Лице што ги исполнува условите од претходниот 
став може да биде примено за активен (подофицер, 
офицер или воен' службеник во рамките на местата 
предвидени со формацијата. 

Лице што се наоѓа во работен или службенички 
однос должно е да поднесе доказ дена против него 
не се води постапка пред дисциплинскиот суд. 

Член 39 
Редовното пополнување на Југословенската на-

родна армија со активни подофицери на родовите 
и службите се врши со произведување на питом-
ците на школата за активни подофицери кога таа 
школа к о ја завршат со успех. 

Питомсцот сз произведува во чин водник со 
денот на завршувањето на школата за активни 
подофицери и од тој ден станува активен подофицер. 

Член 40 
За активен подофицер на родот или на слу-

жбата, освен лицата од членот 39 на овој закон, 
може да биде примен и: 

1) десетар што во трупата ќе заврши курс за 
десетари односно соодветен курс во поморството или 
морнаричко-техничката служба; 

2) резервен подофицер. 
Член 41 

Десетарот што во трупата ќе заврши курс за 
дессћгари односно соодветен курс во шшорството 
или морнаричко-техничката служба може по. отслу-
жувањето на возниот срок да биде произведен во 
чин активен водник ако има пренорачливи оценки 
и ако положи испит за чин водник. 

Член 42 
Резервниот подофицер може да биде примен за 

активен подофиц,ер ако ги исполнува општите усло-
ви (член 38) и ако положи испит за чин активен 
водник, кога се прима во тој чин, а нема завршено 
школа за активни подофицери. 

Резервниот подофицер што се прима со чин вод-
ник I класа или повисок ,должен е да положи испит 
за чин активен во дише I класа, ако тој испит порана 
не го положил. 

Член 43 
Редовното пополнување па Југословенската на-

родна армија со а.ктивни офицери на родовите се 
врши со произведување на питомците на воената 
академија кога таа школа ќе ја завршат со успех. 

Питомецот сѕ произведува во чин потпоручник 
на определениот род со денот на завршетокот на 
военава академија на тој род и од тој ден станува 
активен офицер. 

Член 44 
За активен офицер на еден род, сезен лицата 

од членот 43 на овој закон, ?:оже да биде примен 
и резервен офицер од тој род, како и лице што во 
странство има завршено школа за активни офицери 
на соодветен род, ако ги исполнува општите услови 
(член 38). 

За активен офицер на еден род може да биде 
произведен и активен подофицер од тој род. 

Члес^ 45 
А ктивен подофицер на родот може да биде про-

изведе-н во чин активзп потпоручник ако покрај 
општите услови (член 38) ги исполнува и следниве 
одделни услови: 

1) да има чин водник 1 класа или повисок; 
2) да има најмалу пет години активна подофи-

церски служба, од кои најмалу три години во трупа 
(на брод) на должности што ќе ги пропише држав-
ниот секретар за работи на народната одбрана; 

3) за последните две години да има поволни 
оценки во службата и препорачлива. оценка да биде 
произведен во чин активен потпоручник; 

4) да завршил шест класа средна школа или да 
има соодветна школска спрема; 

5) да положил испит за чин активен потпоруч-
ник на" родот. 

Член 46 
Резервниот офицер на родот може да биде при-

мен за! активен офицер на родот ако покрај општите 
услови (член 38) ги пополнува и следниве одделни 
услови: 

1) на воените вежби односно во текот на пора-
нешната служба во постојаниот состав да е поволна 
оценет; 

2) да положил испит за чин активен! офицер во 
кој се прима. 

Член 47 
Пополнувањето на Југословенската народна ар-

мија со активни офицери на службите се врши со 
произведување питомците на воената академија или 
друга школа за активни офицери кога таа школ?, 
односно академија ќе ја за-вршат со успех. 

Питомецот се произведува во чин потпоручник 
ка определена служба со ленот на завршетокот на 
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академијата односно школата за активни офицери 
на таа служба и од тој д-ен станува активен офицер. 

Член 48 
За активен офицер на службата може, оса-и 

лицата од претходниот член, да биде произведен 
односно -примен и: 

1) питомец што завршил школа за резервни офи-
цери и кој има висока стручна спрема; 

2) атгѓивен подофицер на родот односно слу-
жбата; 

3) активен воен службеник; 
4) резервен офицер; 
5) војник-обврзник, резервен подофицер и ре-

зервен воен службена што има висока стручча 
спречи. 

За активен офицер на службата може да биде 
примено и лице што во странство завршило школа 
за активни офицери на службата, ако ги исполнува 
општите услови (член 38). 

Член 49 
Питомец што ќе заврши школа за резервни офи-

цери и што има висока стручна спрема, ако биде 
примен за активен офицер на службата, се произ-
ведува во чин поручник на службата. 

Член 50 
Активен подофицер на родот односно на слу-

жбата може да биде произведен во чин активен 
потпоручник на службата, ако покрај општите усло-
ви (член 38) ги исполнува и следниве одделни 
услови: 

1) да има чин водник 1 класа или повисок; 
2) да има најмалу пет години активна подофи-

цер ска служба; 
3) за последните две години да има поволни 

оценки во службата и препорачлива оценка да биде 
произведен во чин активен (потпоручник; 

4) да завршил шест класа средна школа или да 
има соодветна школска спрема; 

5) да положил испит за активен потпоручник 
на службата. 

Активниот подофицер кој ќе се здобие со висока 
стручна опрема може да биде произведен во чин 
поручник на службата што одговара па неговата 
стручна спрема ако ги исполнува условите од точ-
ката 3 од претходниот ста,в и ако положи испит за 
чин активен потпоручник на таа служба. 

Член 51 
Актив ги воен службеник може да биде преве-

ден за активен офицер на службата и произведел 
во соодветен офицерски чин, ако покрај општите 
услови (член 38) ги исполнува и следниве одделни 
услови: 

1) да има VII класа или повисока; 
2) за нос л едните две години да има поволни 

оценки во службата и препорачливо оценка за пре-
ведување; 

3) да има стручна опрема за службата во која 
се преведува; 

4) да го положил определениот испит. 
На активниот воен службеник: што е произведен 

во офицерски, чин, времето проведено во класата му 
се смета како време проведено во чинот во кој е 
произведен. 

Активен воен службеник на музичката служба 
може да биде произведен во чин активен потпоруч-
ник па музичката служба, ало ги исполнува усло-
вите од ст. 1 танка 2 од овој члечг, ако има X класа 
.'ли повисока, ако х:ма загушено средна музичка 
тчмола (теоретехо-наетавен отсск) и ако положи 
испит за чин потпооучник на таа служба 

Гостинот службеник од XII до VII класа кој ќе 
се ч;7,е оне со висока стручна спрема може да биде 
произведи во чин П О Р У Ч Н И К па службата тато од-
говора т:а гг/:г :та стручна спрема, ацо ги испол-
нува условите од ст. 1 точка 2 од овој член и ако 
положи испит за чин потпоручник на таа служба. 

Член 52 
Резервен офицер на родот или на службата мо-

же да биде примен за активен офицер на службата 
ако покрај општите услови (член 38) ги исполнува 
и следниве одделни услови: 

1) на воените вежби односно во текот на пора-
нешната служба во постојаниот состав да е повол-
но оценет; 

2) да положил испит за чин активен офицер 
во кој се прима. 

Член 53 
Војник-сбврзник, резервен подофицер и резер-

вен воен службеник што има висока стручна спрема 
може да биде примен за активен офицер на служ-
бата и произведен во чин поручник, ако ги испол-
нува општите услови (член 33) и ако положи испит 
за чин активен потпоручник на службата во која 
се прима. 

Воен службеник што се произведува во офи-
церски чин според претходниот став, а се наоѓа во 
V или повисока класа, се произведува во чин кој и'ј 
одговара на класата во која се наоѓа, ако го поло-
жи определениот испит. 

Истакнат стручњак кој има висока стручна 
спрема може да биде примен за активен офицер 
на службата ако ги исполнува општите услови 
(член 38). На такво лице му се определува чин спо-
ред стручната спрема, годините на службата одно-
сно на стручната пракса и звањето. 

Член 54 
За активен воен службеник се прима: 
1) питомец кој ќе заврши во е.: с е , т и ч к а школа 

— во музичката служба; 
2) воен стипендист кој не го положил испитот 

за чин резервен потпоручник на службата. 

Член 50 
За активен воен службеник по молба или по 

согласување може да биде преведен односно 
примен: 

1) активен офицер; 
2) активен подофицер; 
3) резервен офицер; 
4) резервен подофицер; 
5) резервен воен службеник; 
6) војник-обврзник, 

Член 56 
Активен подофицер и офицер можат да бидат 

преведени за воен службеник ако го положат опре-
делениот испит. Испит не полагаат активен подо-
фицер и офицер кога ќе се преведат во истата 
служба. 

Активен подофицер и офицер се преведува во 
класата на воен службеник што одговара на него-
виот чин, а времето проведено во чинот од кој се 
преведува се смета како време проведено во кла-
сата во која се преведува. 

Активен подофицер со чин водник I класа или 
повисок може да биде произведен за активен воен 
службеник VII класа ако ги исполнува следниве 
одделени услови: 

1) да има кајмалу пет години подофицерска 
служба; 

2) за последните две години да има поволни 
оценки во службата; 

3) да завршил шест класа средна школа или да 
има соодветна школска спрема; 

4) да положил испит за активен Боен службеник 
VII класа. 

Активен подофицер што се здобил со висока 
стручна спрема може да биде произведен за воен: 
службеник VI класа ако ги исполнува условите од 
тетката 2 од претходниот став. 

Член 57 
Резервен подофицер, офицер или воен службе-

ник може да биде примен за активен воен службен 
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ник со класата која му одговара на неговиот чин 
односно класа ако покрај општите услови (чЛен 38) 
ги исполнува и следниве одделни услови: 

1) да има стручна спрема за службата во која 
се прима; 

2) на воените вежби односно во текот на пора-
нешната служба во постојаниот состав да е поволно 
оценет; 

3) да го положил определениот испит. 
На лицата од претходниот став ќе се примену-

ваат одредбите од чл. 58 и 59 на овој закон ако, со 
оглед на нивната стручна спрема, за нив е тоа 
поповолно. 

Член 58 
Воен стипендист или војник-обврзник кој ги 

исполнува општите услови (член 38) може да биде 
примен за активен воен службеник и произведен во 
класата за која има стручна спрема и тоа: 

1) ако има нижа стручна спрема — во XII 
класа; 

2) ако има средна стручна спрема - во IX 
класа; 

3) ако има виша стручна спрема — во VII класа; 
4) ако има висока стручна спрема — во VI 

класа. 
Литомец што ќе заврши воено-музичка школа 

се произведува во XII класа воен службеник. 
Воен службеник што ќе се здобие со повисока 

стручна спрема од онаа што је имал, а која не и' 
одговара на! струката во која се наоѓа, може да биде 
преведен во друга служба која и' одговара на 
стручната спрема со која се здобид, 

Член 59 
Воен службеник кој првпат стапува во служба 

се прима како приправник. 
Приправничкиот стаж трае три години. 
Приправникот не може да биде унапреден во 

наредната класа додека не го наврши приправнич-
киот стаж и не положи стручен испит. Стручниот 
испит може да се полага по две години приправ-
нички стаж. 

На приправник со факултетска спрема чие ре-
довно школување на факултетот или високата 
школа траело повеќе од десет семестри, приправ-
ничкиот стаж му трае две години. Тие приправници 
можат да го полагаат стручниот испит по една го-
дина приправничка служба. 

Времето проведено во служба кај државните 
органи, стопанските и општествени организации и 
установи, на работи за кои се бара стручна спрема 
која приправникот ја има, се признава во приправ-
нички стаж. 

Испитот од ставот 3 на овој член должен е да 
го положи и активниот подофицер односно воен 
службеник кој поради здобивањето на вишата 
стручна спрема е произведен односно унапреден 
според членот 56 став 4 односно според членот 58 
ст. 3 и 4. 

Член 60 
Истакнат стручњак што има висока стручна 

спрема може да биде примен за активен воен слу-
жбеник ако ги исполнува општите услови (член 38). 
На таквото лице класата му се определува според 
стручната спрема, годините на службата, односно 
стручната пракса и спрема звањето. 

Член 61 
Граѓански лица се примаат во служба во Југо-

словенската народна армија како работници или 
службеници врз основа на општите прописи, како 
и одделните прописи што ги донесува државниот 
секретар за работи на народната одбрана. 

Член 62 
Под пиха стручна спре.ма во смисла на овој 

закон се подразбира непотполна средна школа за 
општо образование со положена мала матура, ако 
полагањето на тој испит е пропишано, односно 

неа рамна школа со положен завршен испит, ако 
тој испит е пропишан. Под средна стручна спрема 
се подразбира завршена средна или на неа рамна 
школа со положена натура односно завршен испит. 
Под виша стручна спрема се подразбира завршена 
виша школа со половен завршен испит, а под ви-
сока стручна спрема завршен факултет или на него 
рамна висока школа со положен испит. 

Сојузниот извршен совет пропишува кои воени 
школи одговараат на поодделни школи од претход-
ниот став. 

Член 63 
Сојузниот извршен совет донесува прописи за 

тоа во кои случаи испитите што воените лица ги 
положиле или ќе ги положат во текот на воената 
служба, и стручните испити што ги положиле или 
ќе ги положат државните службеници во текот на 
својата служба се признаваат, во целост или дело-
мичио, како стручни испити за службеници односно 
како испити положени во текот на воената служба. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана донесува прописи за испитите според членот 51 
точка 4, членот 53 став 2, членот 56 став 1 и членот 57 
точка 3. Со овие прописи државниот секретар за 
работата на народната одбрана може да определи 
за тие испити во целост или деломично да се при-
знаат испитите положени ЕО текот на поранешната 
служба во Југословенската народна армија. 

2. ПОПОЛНУВАЊЕ РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 64 
Пополнувањето на резервниот состав на Југо-

словенската народна армија со војници-обврзници 
се врши според одделен закон. 

Член 65 
Резервниот состав на Југословенската народна 

армија се пополнува со подофицери: 
1) со преведување активни подофицери во ре-

зерва; 
2) со произведување на десетари во чин ре-

зервен водник. 

Член 66 
Резервниот состав на Југословенската народна 

армија се пополнува со офицери: 
1) со преведување активни офицери во резервен 

состав; 
2) со произведување резервни подофицери што 

ја завршиле школата за резервни офицери во чин 
резервен потпоручник. 

Исклучително, во чин резервен потпоручник 
може да биде произведен војник-обврзник Кој има 
виша или висока стручна спрема и кој за време 
служењето на воениот срок или на воената вежба 
ќе добие препорачлива оценка за произведување и 
ќе го положи испитот за чин резервен потпоручник. 

Во чин резервен потпоручник исклучително ^мо-
же да биде произведен и резервен подофицер. Уста-
вите за произведување резервни подофицери во чин^ 
резервен потпоручник ги пропишува државниот се-
кретар за работи на народната одбрана. 

Член 67 
Резервниот состав на Југословенската народна 

армија се пополнува со воени службеници: 
1) со преведување активни воени службеници 

во резервен состав; 
2) со произведување за воени службеници вој-

ниците-обврзници со најмалку средна стручна 
спрема кои на воената вежба се оспособиле за вр-
шење должности на воен службеник на соодветната 
служба. 

Војниците-обврзници со висока или виша 
стручна спрема се произведуват за резервни воени 
службеници VII класа, а војниците-обврзници со 

нициН1ХС?ласГ С П Р Ш а З а ттџ.тШ^ 
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3. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 63 
Подофицгрот или офицерот може да биде, по 

потреба на службата или по молба, преведен од 
еден род во друг, односно од една служба во друга, 
како и од родот во службата и обратно, а воениот 
службеник од една служба во друга, ако има струч-
на спрема за родот односно службата во која се 
преведува. 

Подофицерот, офицерот или воениот службеник 
може, по потреба на службата или по молба, да биде 
испратен на преквалифицирање заради здобивање 
стручна спрема за преведување врз основа на од-
редбине од претходниот став. 

Преведувањето и преквалифпцирањето на вој-
ниците може да се врши само по потреба на слу-
жбата. 

Член 63 
Исполнувањето на Југословенската народна ар-

мија со подофицери, офицери и воени службеници 
во воех-:а састојба се врши според одредбите на овој 
закон. 

Врховниот командант може да пропише Југо-
словенската народна армија во воена состојба да 
се пополнува со подофицери, офицери и воени слу-
жбеници без оглед на условите пропишани во овој 
закон, а со оглед на осЕедочената храброст, способ-
ност за командување и раководење, стручност, како 
и за воените заслуги. 

Г Л А В А IV 

VНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОЈНИЦИ, ПОДОФИЦЕРИ, 
ОФИЦЕРИ И ВОЕНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 70 
Војникот може да биде унапреден во чин 

разводни,! по шест месеци служење на воениот 
срок, ако се истакне како добар војник и ако е оце-
нет дека со успех може да ги врши должностите 
на разводник. 

Разводникот може да биде унапреден во чин 
десетар по единаесет месеци служење на воениот 
срок, ако со успех го заврши во трупата курсот за 
десетари односно соодветен курс во поморството 
или морнаричко-техничката служба или ако осо-
бено се истакне во службата и биде оценет дека со 
успех може да ги врши должностите на десетар. 

Дссетарот може да биде произведен во чин ре-
зервен водник на крајот на служењето воениот 
срок, ако е оценет како способен за вршење дол-
жноста на водник. 

За унапредувањето на морнарите важат одред-
бите од претходните ставови, со тоа што морнарот 
може да биде унапреден во чин разводник по еди-
наест месеци, а во чин десетар по две години слу-
жење ма воениот срок. 

Унапредувањето на војниците го вршат коман-
дантите на полкови или самостојни баталјони, како 
и старешините на нив рамни и повисоки единици и 
установи. 

Член 71 
Во чии резервен разводник може да биде уна-

преден Бојнлк-обврзник кој на воената вежба ќе се 
истакне како добар војник и кој ќе биде оценет 
дека со успех може да ги врши должностите на 
разгодник. 

Во чин резервен десетар може да биде унапре-
ден резервен разчодник кој на воената вежба ќе се 
истакне и ќе биде оценет дека со успех може да ги 
врши должностите на десетар. 

Член 72 
Активниот подофицер, офицер или воен слу-

жбеник може да биде унапреден само во рамките 

на формацијата, а резервниот според потребата на 
пополнувањето на Југословенската народна армија 
по мобилна и воена состојба и ако ги исполнува 
останатите услови за унапредување предвидени во 
овој закоп. 

Помеѓу две или повеќе лица од ист чин односно 
класа кои подеднакво ги исполнуваат останатите 
услови за унапредување, првенство на унапредува-
ње има лицето што порано е произведено односно 
унапредено во чин односно класа во која се наога. 

Помеѓу две или повеќе лица од ист чин ОДНОСУ,о 
класа што ги исполнуваат условите за унапредува-
ње, а кои истовремено се произведени односно уна-
предени во чин односно класа во која се наоѓаат, 
првенство на унапредување има лицето што има 
подобри службени оценки во тој чин односно класа. 

Помеѓу две или повеќе лица од ист чин односно 
класа што ги исполнуваат условите за унапредува-
ње, ако истовремено се произведени односно уна-
предени и ако имаат подеднакви службени оценки 
во чинот односно класата во која се нагѓаат, првен-
ство на унапредување има лицето: 

1) кое подолго време со успех вршело повисока 
должност; 

2) кое има подобри оценки во претходниот чин 
односно класа; 

3) кое има поголема стручна спрема. 
Формациското моето во поглед на унапредува-

њето нема да се смста дена е дополнето ако поради 
недостатокот па старешини со соодветен чин одно-
сно класа е понел нето со старешина со понизок чин: 
односно класа од чинот односно класата која за тоа 
место е пренесена со Формацијата. 

Член 73 
Активниот подофицер може да Глпе унапреден 

во повисок подофицерски чин ако ги исполнува 
следниве услови: 

1) да има служено, и тоа. 
по чин водник — 4 години. 
во чин водник I класа — 4 години, 
во чин постар водник — 5 години, 
во чин постар водник I класа — 5 години; 

2) за последните две години да има поволни 
оценки во службата и препорачлив оценка за уна-
предување во повисок чин; 

3) за последните две години да не с казнуван 
судски и против него да не се води кривична по-
стапка ни постапка пред дисциплинскиот суд; 

4) во текот на последната година да не е за една 
дисциплинска грешка казнет со повеќе од 10 дена 
или за повеќе дисциплински грешки вкупно со по-
веќе од 20 дена затвор односно во текот на после-
дната година да не бил казнет за дисциплински 
престап; 

5) да не е отстранет од службата. 
За унапредување во поодделни чинови, држав-

ниот секретар за работи на народната одбрана може 
да пропише подофицерот да проведе и определено 
време на командни положби односно определени 
должности во службата. 

Член 74 
Во чин водник I класа, освен во поморството и 

морнаричко-техиичката служба, и во чин заставник 
може да биде унапреден акцизен подофицир кој ќе 
положи испит за односниот чин 

Во чии постар ЕОДППК на П О М О Р С К О Т О и морна-
ричко-техничката служба може да биде унапреден 
активен под линцер кој ?а:з;:.:пгл соодветна школа 
односно курс за подофицери на пипорството или 
морнарички техничката служба и кој ќе положи 
испит за тој чин. 

Член 75 
Активниот офицер може да биде унапреден во 

повисок чин ако ги исполнува следниве општи у-
слови: 
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1) да има служено во чинот, и тоа: ! Н^Г^Д^Р 
- - -, ... , . , - - - - Ј 

во родот или 
во чинот службата освен во поморство 

во поморство 
потпоручник 
поручник 
капетан 
капетан I класе 
мајор 
потполковник 
полковник 

2) да поминал определено време на командири 
положби односно на определени должности во слу-
жбата; 

о) за последните две години да има поволни 
/оценки во службата и препорачлива оценка ва 
унапредување во повисок чин; 

4) за последните две години да не е казнуван 
судски и против него да не се води кривична по-
стапка ни постапка пред дисциплинскиот суд; 

5) во текот на последната година да не бил ка-
знет за дисциплински престап; 

'П да не е отстранет од службата. 
еман дните положби односно должности во 

службата и времето од точката 2 од претходниот 
, став ги пропишува државниот секретар за работи 
ќ 'на народната одбрана. 

Активниот офицер на службата може да биде 
унапреден во чин мајор и повисок само ако има ви-

с о к а стручна спрема или ако завршил воена акаде-
м и ј а од својата служба. 

Активниот офицер на службата за која е про-
,пишана висока стручна спрема, а чие редовно шко-
лување на факултетот или високата школа траело 

( 'десет семестри, ќе биде унапреден во чин капетан 
ѓ сто три години поминати во чинот поручник, а ако 
^редовното школување на факултетот или високата 
( школа траело повеќе од десет семестри — по две 

години поминати во чинот поручник. 
Член 76 

Во чин капетан, мајор и полковник активниот 
офицер може да биде унапреден ако го положи 
испитот за односниот чин. 

Во чин генерал-мајор односно контра-адмирал 
може да биде унапреден активен полковник одно-
сно капетан на боен брод кој ја завршил највисо-
ката воена школа во земјата или на неа рамна 

. школа во странство односно во определените слу-
жби факултет или рамна школа што дава стручна 
спрема за односната служба, ако го положи испитот 
за односниот чин. Овој испит го полагаат кандида-
тите што ќе ги определи државниот секретар за 
работи на народната одбрана на предлог од Вое-
ниот совет. 

Активниот офицер на службата со завршен фа-
култет или рамна школа која дава стручна спрема 
за службата во која тој офицер се наоѓа, може да 
биде унапреден во чин капетан или полковник ако 
положи испит за односниот чин. 

Општиот стручен дел од испитите за чин капе-
тан на службата се полага според програмата за 
испитите на службениците од соодветна струка и 
школска спрема кај државните органи, а воениот 
стручен дел од испитите, како и другите испити од 
ст. 1, 2 и 3 од овој член според програмата што ќе 
ја пропише државниот секретар за работи на на-
родната одбрана. 

Испит за чин капетан на службата по програ-
мата од претходниот став полага офицер на слу-
жбата кој има завршено средна или виша стручна 
школа или факултет кој дава стручна спрема за 
службата во која се наоѓа. 

Член 77 
Активниот воен службеник може да биде уна-

преден во повисока класа ако ги исполнува след-
ниве УСЛОВИ: 

1) да има служено, и тоа: 
во XII и XI класа — по 4 години^ 
во К и IX класа — по 5 години, 
во VIII класа — 4 години, 
во VII класа — 3 години, 
во VI класа - 4 години, 
во V класа — 3 години, 
во IV и III класа - по 4 години, 
во II класа - 5 години; 

2) за последните две години да има поволни 
оценки во службата и препорачлива оценка за уна-
предување во повисока класа; 

3) за последните две години да не е казнуван 
судски и против него да не се води кривична по-
стапка ни постапка пред дисциплинскиот суд; 

4) во текот на последната година да не е за една 
дисциплинска грешка казнет со повеќе од десет, 
дена или за повеќе дисциплински грешки вкупно со 
повеќе од дваесет дена затвор односно во текот на 
последната година да не бил казнуван за дисци-
плински престап; 

5) да не е отстранет од службата. 
Во години од точката 1 од овој член се засме-

тува и времето поминато на приправничкиот стаж; 
Активниот воен службеник со висока стручна: 

спрема, чие редовно школување на факултетот или 
високата школа траело десет семестри, ќе биде уна-
преден во V класа ако во VI класа поминал три 
години, а ако редовното школување на факултетот 
или високата школа траело подолго од десет се-
местри — по две години поминати во VI класа. 

Член 78 
Активниот воен службеник може да напредува, 

и тоа: 
1) ако има нижа стручна спрема — до VIII 

класа; 
2) ако има средна стручна спрема — до IV 

класа; 
3) ако има виша стручна спрема — до III класа; 
4) ако има висока стручна спрема — до I класа. 
Исклучително, активниот воен службеник со 

нижа стручна спрема може да напредува до V кла-
са ако во службата особено се истакнува и ако по-
ложи испит за воен службеник VII класа. 

Член 79 
Активниот подофицер, офицер или воен слу-

жбеник може исклучително да биде унапреден во 
непосредно повисок чин односно класа без овлед на 
условите за унапредување пропишани во овој закон, 
ако покажал вонредни успеси во работата и ако 
тоа го бараат специјалните потреби на службата, 

Унапредувањето според претходниот став на 
официрите и воените службеници од VII до I класа 
го врши Врховниот командант, а на подофицерите 
и воените службеници од XII до VIII класа држав-
ниот секретар за работи на народната одбрана, 

Член 80 
Резервниот подофицер може да биде унапреден 

во повисок подофицерски чин ако во чинот во кој 
се наоѓа го поминал времето пропишано во членот, 
73 од овој закон и ако на воената вежба добил по-
волна оценка. 

Во чии водник I класа, освен во ПОМСРСТЕОТО и 
морнаричко-техничката служба, и во чин заставник 
резервниот подофицер може да биде унапреден ако 
положи испит за односниот чин, а тој испит не го 
положил во текот на поранешната служба во по-
стојаниот состав. 

Во чин постар водник на помсрството и морна-
ричкс-техничката служба резервниот подофицер 
може да биде унапреден ако положи испит за тој 
чин, а тој испит не го положил во текот на поране-
шната служба во постојаниот состав. 

Член 81 
Резервниот офицер на родот или на службата 

може да биде унапреден ако ги исполнува следниве 
услови: 

3 години 2 години 
4 II 3 II 
3 П 4 II 
4 П 5 II 
4 И 5 II 
5 II 4 „ 
5 II 5 
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1) во чинот во кој се наоѓа да поминал една го-
дина повеќе од времето пропишано во членот 75 од 
овој закон; 

2) со успех да завршил воена вежба и да добил 
препорачлива оценка за унапредување во пови-
сок чин; 

3) за последните две години да не е казнуван 
судски и против него да не се води кривична по-
стапка ни постапка пред дисциплинскиот суд. 

Одредбите од членот 75 став 3 се применуваат 
и на унапредувањето на резервните офицери. 

Член 82 
Резервниот офицер кој како активен офицер 

во еден чин поминал најмалу две години може да 
биде унапреден во повисок чин иако не бил на во-
ена вежба. 

Врз основа на поволната оценка од една воена 
вежба резервниот офицер може да биде и двапати: 
унапреден. 

Резервниот офицер, истакнат стручњак со ви-
сока стручна спрема, може да биде унапреден и без 
воена вежба, односно може врз основа на оценката 
од една воена вежба да биде унапреден повеќе пати, 
како и, да биде вонредно унапреден во чин кој одго-
вара на неговата стручна спрема и годините на 
службата, односно стручна пракса и звањето. 

Унапредувањето врз основа на овој член го 
врши Врховниот командант. 

Член 83 
Резервниот офицер може да биде унапреден во 

чин резервен мајор на родот ако положи испит за 
тој чин, а резервниот офицер на службата ако има 
висока стручна спрема и ако положи испит за чин 
мајор на службата. " 

Резервниот офицер може да биде унапреден до 
дан (потполковник, а за воени заслуги и во чин 
полковник и повисок. 

Член 84 
Резервниот воен службеник може да биде уна-

преден во повисока класа ако ги исполнува следни-
ве општи услови: 

1) во класата во која се наоѓа да го поминал вре-
мето пропишано во членот 77 од овој закон, а тоа 
време за унапредување во VI класа и повеќе се зго-
лемува за една година; 

2) со успех да завршил воена вежба и да добил 
препорачлива оценка за унапредување; 

3) за последните две години? да не е казнуван: 
судски и против него да не се води кривична по-
стапка ни постапка пред дисциплинскиот суд. ^ 

Одредбите од членот 82 на овој закон ќе се 
применуваат и на унапредувањето на резервните 
воени службеници. Унапредувањето на резервните 
воени службеници од, XII до VIII класа го врши др-
жавниот секретар за работи на народната одбрана. 

Член 85 
Резервниот воен службеник може да иапреду-

ва, и тоа: 
1) ако има нижа стручна спрема — до VIII 

класа; 
2) ако има средна или виша стручна спрема -

до IV класа; 
3) ако има висока стручна спрема — до I класа. 
Резервниот воен службеник може да биде уна-

преден во III класа ако положи испит за таа 
класа. 

Резервниот воен службеник може да биде уна-
преден во I класа само за воени заслуги. 

Член 86 
Унапредувањето на питомците на воените шко-

ли се врши според одделните прописи што ги доне-
сува државниот секретар за работи на народната 
одбрана. 

Член 87 
Унапредуваното на подофчцерите, офицерите и 

воените службеници во воена состојба се врши спо-
ред одредбите на овај закон. 

Врховниот командант може да пропише да се 
врши унапредување во војна, без оглед на условите 
определени во овој закон, а со оглед на осведоче-
ната храброст, способноста за командување и рако-
водење, стручноста, како и за воените заслуги. 

Г Л А В А V 

СОСТОЈБИ ВО СЛУЖБАТА 
Член 88 

Активниот подофицер, офицер и воен службе-
ник во текот на службата може да биде на должност, 
на школување, на болување односно лекување, на 
расположение и отстранет од должноста. 

На лицата од претходниот став по правило им 
се определува воен распоред без оглед на нивната 
состојба во службата. 

Член 89 
Активниот подофицер, офицер и воен службе-

ник по (правило се назначува на формациско место 
на својот чин односно класа. 

Генералот на армија и генералот не мораат да 
бидат назначени на определена должност. 

Член 90 
Активниот подофицер, офицер и воен службе-

ник може по потреба на службата да биде назна- ' 
чеп за вршител на должноста на формациско ме с ТОЈ 
на повисок чин односно класа. Бремето поминато ' 
на положбата вршител на должност на повисок чин!') 
односно класа се смета како вршење должноста на.1 ' 
повисокиот чин односно класа. ? 

Активниот подофицер, офицер и воен: слу^ 
жбеник кој видно се истакнува со стручната спрема 
и способноста за командување и раководење може ' 
исклучително да биде назначен на формациско ме-
сто на непосредно повисокиот чин односно класа. 

Член Р! 
Активниот подофицер, офицер и во-ен службе-

ник може да биде назначен на формацис^о М Ј С Т О 
на непосредно понискиот чин односно класа: 

1) по потреба на слз^жбата; 
2) поради неспособноста за вршење должноста' 

на својот чии односно класа; 
3) по пресуда на дисциплинскиот суд. 
Лицето поставено на формациско место на не-

посредно понизок чин односно класа по потреба на1 
службата ги задржува сите права сврзани за својот 
чин односно класа. 

Назначувањето на формациското место на понл^ 
скиот чин односно класа по точката 2 став- 1, поради 
физичката неспособност, се врши врз основа на/1 

наодот на1 надлежната воена лекарска комисија, а! 
поради неспособност и други причини врз основа на; 

оценката^ (чл. 104 и 108). 
Лицето што е назначено на (пониска положба по 

точ^ 2 и 3 од овој член за сето време додека се 
наоѓа на таа положба ги има сите права сврзани 
за таа положба. Ако на пониската положба е на-
значено поради фи инка неспособност, ги задржува' 
сите права на СВОЈОТ чин односно класа, 

Член 92 
На формациските места што се определени за' 

офицери можат, по правило, да се назначуваат са-
мо офицери; на формациските места што се опре-
делени за воени службеници — само воени: службе-
ници, а на формациските места што се определени 
за подофицери — само подофицери. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана може да пропише, во определени случаи ш 
под определени услови, да се отстапи од начелото 
и?ловено во претходниот став. 

Старешината назначен на формазиското место 
според претходниот став за времето додека се на-
оѓа на тоа место ги задржува сите права што се 
сврзани за неговиот чин односно класа, 
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Член 93 
На старешината што времено е спречен да ја 

врши својата должност му се определува застапник. 
Застапник времено може да се определи и на 

упразнето формациско место. Застапникот може да 
ја врши должноста покрај својата редовна должност. 
Застапувањето може да трае најмногу четири ме-
сеци, а по одобрение на вториот претпоставен ста-
решина до една година, 

На застапникот на старешината од повисок чин 
односно класа или на повисока положба в-ремето по-
минато во застапување му се смета како вршење 
должност од повисок чин односно положба, ако за-
стапувањето траело подолго од четири месени, 

Член 94 
Подофицерот, офицерот и воениот службеник 

испратен на школување што трае подолго од една 
година се разрешува од должноста. 

Лицето што се наоѓа на школување за тоа време 
ги има сите права што се сврзани за неговиот чин 
односно класа. 

Член 95 
Подофицерот, офицерот и воениот службеник 

кој поради болест не може да ја врши службата се 
разрешува од должноста, ако болеста трае, или ако 
надлежрхиот орган на здравствената служба пред-
видува дека ќе трае подолго од шест месеци. 

За време лекува.њето односно боледувањето на 
лицето од претходниот став му припаѓаат сите права 
сврзани за неговиот чин односно класа односно по-
ложба а времето поминато на лекување односно бо-
ледување се смета како да е поминато на должно-
ста на кота тоа лице се наоѓало во моментот на 
испраќањето на лекување односно боледување. 

Член 96 
Подсфицерот, офицерот и воениот службеник 

може по потреба на службата да биде разрешен од 
д о л ж е л а и ставен на расположение, во најдолго 
за шест месеци. 

Член 97 
Активниот подофицер, офицер и воен службеник 

ќе биде отстранат од должноста: 
1) ако биде ставен во притвор или истражен 

затвор поради кривично дело за кое е предвидена 
казната строг Затвор или потешка казна, или ако 
против него е покрената кривична -постапка поради 
такви дела; 

2) за време на издржувањето на казната затвор 
ѕпор1 -и кривично дело. 

Активниот подофицер, офицер и воен службеник 
мож; да биде отстранет од должноста: 

О а к о против него е покрената кривична по-
с т а в а п-оради кривично дело за кое е предвидена 
казна затвор преку шест месеци односно и помала 
казна, ако кривичното дело го напр-авил во Б-оска 
со својата службена работа, а би било штетно за 
интересите на службата и понатаму да остане на 
должност; 

2) ако против него е покрената дисциплинска 
послатка, а би било штетно по интересите на слу-
жбата и понатаму да остане на должност. 

Член 98 
Отстранувањето од должност трае до окончу-

вањето на кривичната или дисциплинската постап-
ка, односно до завршетокот на издржувањето ка-
зната затвор. 

Времето поминато на о т с т р а н е т о т о од дол-
жноста не се смета за налутување. 

Член 99 
Лицето спрема кое кривичната односно дисци-

плинската постапка ќе биде соуст ч,епа или кое 
се правосилна одлука на с^дот ќе биде ослободено 
ед оптужоата, или сптужб^та ќе биде одбиела, но 
не поради надлежност на судот, или ако одлуката 
за казната биде поништена во обновената постапка 

или во постапката по барање за заштита на зако-
нитоста, ќе се смета како да не било ни отстрането 
од должноста. 

Член 100 
Активниот подофицер, офицер и воен службеник 

може да остане во истата единица односно установа 
на истата должност најмногу пег години, по кое 
Бреме мора да биде преместен на друга должност или: 
на иста должност во друга единица односно уста-
нова. Исклучително, може да биде задржан и на 
иста га дол.жност во истата единица односно установа 
и повеќе од пет години ако тоа интересот на служба-
та го' б.-.ра, и тоа: 

1) полковник или офицер од повисок чин и воен 
службеник I класа со решение на Грховниот ко-
мандант; 

2) потполкозклх и воен службеник II класа или 
понизок — со решение на државниот секретар за 
работи на народна-та одбрана или на старешината 
кого тој ќе го овласти. 

Член 101 
Активниот подофицер, офицер и воен службеник 

што има поминато четири години непрекинато или: 
со прекини во текот на шест години во гарнизоните 
Е о кои се потешки условите под кои се врши слу-
жбата, ќе биде на свое барање преместен од таквиот 
гарнизон. 

Гарнизоните во кои се потеш,ки условите под 
кои со врши службата ги определува државниот 
секретар за работи на народн-ата одбрана 

Член 102 
Решенијата за односите во службата на воените 

лица, ако со свој закон не е поинаку пропишано, ги 
донесува старешината надлежен за назначување. 

За назначувања на формациски положби по 
воениот распоред, одредбите од чл. 89, 90 и 91 од овој 
закоп ќе се применуваат и на резервните подофи-
цери, офицери и в О ОНИ службени!!. 

Г Л А В А VI 

1. ОЦЕНУВАЊЕ 
Член 103 

Оценувањето на воените лица се врши заради 
утврдувањето нивниот успех во службата, како и 
способноста и подсбноста за вршење на службата, 

Оценувањето е редовно и вонредно. 

Член 104 
Редовното оценување на активните подофицери, 

офицери и воени службеници се врши во сроковите 
што ги определува државниот секретар за раб-Ј ги 
на народната одбрана. Редовното оценување на вер-
ниците се врши на крајот на служењето на воениот 
срок. 

Редовното оценување на активниот подоф-ицер, 
офицер и воениот службе-ник кој поради неспо-
собност за вршење должно-ста на својот чин одно-
сно класа е назначен на формациеко место од по-
низок чин односно класа (член 91 стан 1 точка 2) се 
врши секоја година додека се наоѓа на тоа форма-
циско место. 

Редовното оценување на слушателите и питом-
ците па воените школи се врши на завршетокот на 
школата односно при отпустст од школата. 

Редов?!ото оценување на воените обврзници се 
врши на завршетокот на воената вежба. 

Вонредното оценување на активните подофице-
ри, офицери и воени службеници се врши кога е 
потребно да се д оне-е одлука . о вре^а со односите 
во службата или г^ ,в; е тапен чт па службата, ако 
од последната оценка поминало повеќе од е-ттта го-
дина, 

Член 105 
За овенување н-а активните подофицери, офи-

цери и воени службеници надлежен о нивниот врво-
претпоставен и второпретпоставен старешина. ВФ 
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случај нивните оценки да не се согласуваат, меро-
давна е оценката на втсрспретпоставениот старе-
шина. 

Исклучително, за оценување на старешините 
што се непосредно потчинети на државниот секре-
тар за работи на народната одбрана — надлежен е 
^ а:ч0 државниот секретар за работи на народната 
одбрана. 

За оценување на војниците и војниците-об врз-
н и ^ надлежен е претпоставениот старешина од 
рангот командир на чета односно са,мостоен вод, а 
за оценување на резервните подофицери, офицери 
и воени службеници првспретлоставениот старе-
шина. 

Член 106 
Оценката им се соопштува на активните подо-

фицери, како и на активните и резервните офицери 
и воени службеници. Поволната оценка се соопшту-
ва само во куса содржина, а неповолната во целост. 

На војниците, војниците-обврзници и резервни-
те подофицери оценката им се впишува во личната 
воена исправа. 

Член 107 
Против дадената оценка военото лице или право 

на жалба во срок од петнаесет дена од соопштението 
односно од денот на приемот на личната воена 
исправа во која оценката е впишала. 

Жалбата му се предава на првопретпоставениот 
стрешина односно на надлежниот првостепен воен 
територијален орган. 

Член 108 
По жалбата против оценката решава: 
1) за активните подофицери, офицери и воени 

службеници комисијата што ја исенува третопрет-
постане ниат старешина, а за лицата од членот 105 
стаз 2 Врховниот командант; 

2) за останатите воени лица надлежниот второ-
претн^стенен старешина. 

Против оценката на комисијата, како и против 
оценката на второпретпоставенмот старешина од 
точката 2 на претходниот став н^ема натамошен 
правен лек. 

Член 109 
Поблиски прописи за редовното и вонредното 

слепување донесува државниот секретар за работи 
на народната одбрана. 

2. ПЛАТИ И ДРУГИ ПРИМАЊА 
Член НО 

Платите на подофицерите, офицерите и воените 
службеници се определуваат според чинот односно 
класата, должноста и годините на службата и усло-
вите под кои се врши службата. Прописите за пла-
тите ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 111 
За службените патувања, за селидбата во друго 

меса о, за одвоен живот од фамилија и за работа на 
теренот на воените лица односно на Нив,ните фами-
лии им припаѓа надоместок на трошоците според 
дописите што ги ,доле сува државниот секретар за 
работи то? народната одбрана зо склад со прописите 
со коч осно прашања се регулирани за државните 
^чужбсннцч. 

Член 112 
На акти г,-иле по^офицери, офицери и воени 

службен иии ИМ припаѓа лична опрема и о;рез. На 
подоеоице^и, сгчци, кога живеат во ка-

сарна, им припаѓа бесплатен стан. 
На вој:-: л ,иге, нил с ми и те на вселите шие ли и 

вс^ницнхо-есорсппнн, гога се на служба во посто-
јаниот состав, им г;р:таГа личи л спрема, 
игс-ц и перидот! Т" ни -т.ј. 

, т а рем^-л -- е цер: с;;и:т,ери и носни слу:::бену:;;1 
ед XII до \ЈЈ1 класа додека к го: о воени о Зоро и не и 
се наоѓаат во Југословенската народна армија им 

припаѓа лична опрема и стан, а на резервните 
офицери и воени службениц,и од VII до I класа 
само лична опрема. 

Давањата ед, овој член; припаѓаат без надоме-
сток, а под условите и во обемот што се утврдуваат 
со прописите од државниот секретар за работи н^ 
народната одбрана. 

Член 113 
За побарувањата спрема воено лице може да се 

стави забрана до една третина, а за побарувањата 
по основа на алиментација до една половина од 
платата. 

На редовните месечни примања на војншште, 
питомците на воените школи и војнлците-обврзни- , 
ци не може да се стави забрана. 

3. ОДЛИКУВАЊА, ПОФАЛБИ И НАГРАДИ 
Член 114 

На воените лица можат да им се даваат одли- ' 
нување, како и пофалби за особен успех постигнат 
во службата. 

Исклучително, на воените лица можат да им: I 
се даваат награди за особено залагање и успех на ! 
работите што се од специјално значење за Југосло-
венската народна армија. 

На единиците и установите на Југословенската , 
народна армија можат да им се даваат одликувања ! 

и пофалби. 
Пофалбата може да биде писмена и усна. 

Член 115 
Давањето на одликувањата се врши според од-

делните прописи. 
Усната пофалба ја дава претпоста,вениот ста- , 

решина, а писмената пофалба командантот на пол- , 
кот иди на самостојниот баталјон и старешините ј 
на нив рамните или повисок,и единици односно ; 

установи. 
Наградите ги дава државниот секретар за ра -

боти на народната одбрана или старешината кого 
тој ќе го овласти. 

4. ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОДМОР И ОТСУСТВО \ 
Член 116 

Активните подофицери, офицери и воени слу-
жбеници имаат право на платен годишен одмор во 
траење од дваесет до триесет дена. 

Должината на платениот годишен одмор се 
определува според чинот односно платата и годи-
ните на службата како и според условите под кои ј 
службата се врши. , 

Носителите на „Партизанска споменица 1941", 
народните херои, лицата со повеќе од дваесет го-
дини работен стаж, како и инвалидите со 50% п 
повеќе неспособност за работа, имаат право на го- , 
дишен одмор од триесет дена без отлед на чинот 
односно класата. 

Чле,н 117 
На војниците им припаѓа редовно отсуство во 

траење од десет до петнаесет дена годишно. Отсу-
ство не може да се даде пред навртените шест ме-
сеци служење на воениот срок. 

Член 118 
На воените лица можат да им се одобруваат 

отсуства поради приватни работи. Овие отсуства не 
се сметаат ЕО годишен одмор односно во редовно 
отсуство, ако вкупно не преминуваат се,ним дона во 
едк^ година. 

Врховниот комнадант може да нареди пуштање 
на перници на вонредно отсуство и по потреба па 
слул:" "-е? 

Член 119 
Т,е оеоГ^псто Т! - - по сту:" г па 

војниците Тѕ' т е т до :::т се с " -" рус о ат погодиш 
отсуства до вкупно топчест дена во текот па слу-
жењето на воениот срок. 
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Наградното отсуство не се смета во редовното 
отсуство. 

Член 120 
На воените лица што вршат особено тешки и 

за здравјето штетни работа може да им се одбори 
годишно до петнаесет дена отсуство за закрепну-
вање, 

Член 121 
Државн,иот секретар за работи на народната 

одбрана може поради вонредни потреби на служба-
,та да нареди да се обуста,ви давањето и користе-
њето на годишниот одмор и отсуство. Поради исти 
причини, можат и старешините на единиците или 
установите што ќе ги овласти државниот секретар 
за работи на народната одбрана да го обустават 
давањето и користењето на годишниот одмор и от-
суство на поодделни воени лица. 

Член 122 
На активните подофицери, офицери и воени 

службеници на кои поради причините наведени во 
претходниот член им е ускратено користењето на 

1 годишниот одмор, им припаѓа надоместок во износ 
, на платата за бројот на деновите на неискористениот 

годишен одмор. 
Член 123 

Активните подофицери, офицери и воени слу-
жбе-ници на кои им престанала службата од при-

' чините приведени во членот 155 точ. 2, 5 и 61 од овој 
; ракон, а во таа година не го користеле годишниот 

одмор за кој добиле право, имаат право на надоме-
^ сток во износ на платата за бројот на деновите на 
неискористениот годишен одмор. 

6. СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНО 
И МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член! 124 
Активните подофицери, офицери и воени слу-

, зкбеници! и членовите' на нивните фамилии, во слу-
ч а ј на болест, губење способноста за работа, старост 
г к смрт, ги имаат сите права утврдени со општите 
I прописи за социјалното осигурување на работници-
в е и службениците и) со одделните прописи за соци-
ј алното осигурување на воените лица. 
, Член 125 

Војниците, питомците на воените школи и вое-
- ките обврзници кои по време на службата во по-

стојаниот состав на Југословенската народна армија 
ќе бидат повредени или ќе се разболат имаат право 
на бесплатна лекарска помош и лекува-ње. 

Ако лицата од претходниот став поради повреда 
или разболување бидат отпуштени од Југословен-
ската народна армија, имаат право на бесплатна 
здравствена з-аштита во поглед повредата или разве-
дувањето поради што се отпуштени на товар на 
претсметката на Државниот секретаријат за ра-
јботи на народната одбрана, ако тоа право го не-
маат по општите прописи за социјалното осигуру-
вање. 

Право на бесплатна здравствена заштита им 
припаѓа и на воените стипендисти. 

Член; 126 
Војникот, питомецот на воени школи и воениот 

обврзник, кој ќе умре или ќе загине за време на 
службата во постојаниот состав на Југословенската 
народна армија, се погребува на товар на прет-
сметката на Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана, ако за закоп на државен тро-
шок не постои право ,по некој друг основ. Како тро-
шоци за закоп се сметаат и трошоците за превоз 
на посмртните остатоци до местото во кое закопот 
треба да се изврши. 

Трошоците за пренос на посмртните остатоци на, 
активен подофицер, офицер или воен службеник кој 
ќе загине или) ќе умре при вршењето на службата 
или во врска со службата, до местото во кое зако-

нов има да, се изврши паѓаат на товар на претсмет-
ката на Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана. 

Член 127 
На фамилијата на военото лице што ќе го изгу-

би животот при вршење на службата или во врска 
со службата се доделува еднократна парична помош 
според прописите што ги донесува државниот секре-
тар за работи на народната одбрана. 

6. СТАПУВАЊЕ ВО БРАК 
Член 128 

Активниот подофицер, офицер и воен службе-
ник мора да има претходно одобрение за стапување 
во брак. 

Одобрение за стапување во брак може да му се 
издаде: 

1) на а.ктивен подофицер ако има најмалу пет 
години служба или чин водник I класа, а На воен 
службеник нгв музичката служба —1 ако има најмалу 
XI класа; 

2) на активен офицер и воен службеник, освен 
на воен службеник во музичката служба — без оглед 
на чинот односно класата и годините на службата. 

Г Л А В А VII 
ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 

а) Кривична одговорност 
Член 129 

Воените лица одговараат за кривични дела спо-
ред одредбите на 'Кривичниот законик и другите 
закони. 

За судење на воените лица поради кривично 
дело надлежни се воените судови, ако со закон не 
е поинаку пропишано. 

Организацијата и надлежноста на воените судо-
ви и на военото обвинителство се пропишуваат со 
закон. 

Член 130 
Военото лице може да биде лишено од слобода, 

по правило, само од страна на воен орган. 
Друг државен орган може да лиши од слобода 

воено' лице само ако е затечено на извршување кри-
вично дело што повлекува истражен затвор, или ако 
постои опасност од бегство или ако би биле загро-
зени животите или други важни добра на граѓаните 
кога тоа лице би останало на слобода. Во тој слу-
чај, државниот орган кој го лишил од слобода вое-
ното лице должен е веднаш да го предаде на нај-
блиската воена единица односно установа, со изве-
штај за извршеното кривично дело и причините 
поради кои го лишил од слобода. 

б) Дисциплинска одговорност 
Член 131 

Военото лице што при вр-шењето на службата 
или! надвор од службата ќе ја повреди воената) дис-
циплина или правилата на службата одговара дисци-
плински за дисциплинската грешка или дисциплин-
скиот престап. 

Военото лице одговара дисциплински без оглед 
на тоа дали повредата на воената дисциплина или на 
правилата на службата е сторена замислено или од 
небрежност. 

Дисциплинската казна не може да се изргкне. 
пред да биде сослушан обвинетиот. 

Член 132 
Дисциплинска грешка е полесна повреда на вое-

ната дисциплина или на правилата на службата, 
Казните за дисциплинските грешки се: 
1) опомена; 
2) укор; 
3) строг укор; 
4) дјрекуредна служба до, пет дена; 
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б) забрана ш излегувањето надвор од кругот на 
касарна-та да четири дена; 

6) притвор до триесет дена; 
7) затвор до триесет дена; 
8) губење на чин разводни^ и десетар. 
Казната прекуредна служба не ја опфаќа стра-

жарската! служба. 
Каз,ната преку реди а служба и казната забрана 

на излегувањето надвор од кругот (на касарната мо-
же да им се изреки е само на војниците! и питомците 
на воените школи. 

Казната затвор не може да им се изрекле на 
офицерите и воените службеници од VII до I класа, 
а на генералите ни казната притвор. 

Член 133 
Казната за дисциплински грешки ја изрежу-

ваат надлежните старешини. 
Казната губење на чин разводник и десетар ја 

изрекнува надлежниот старешина во рангот на ко-
мандант на полк и повисок. 

По жалбата против казната изречена за дисци-
плинската грешка решава старешината непосредно 
повисок од оној што ја изрекол казната. 

Член 134 
Дисциплински престап е потешка повреда на 

воената дисциплина или на правилата на службата. 
Активните подофицери, офицери и воени слу-

жбеници, резервните офицери и резервните воени 
службеници од VII до I класа за дисциплинските 
престапи извршени за време на воената служба 
во Југословенската народна армија одговараат пред 
воените дисциплински судови. 

Резервните офицери и резервните воени слу-
жбеници од VII до I класа за постапките со кои 
се штети угледот на резервен офицер односно воен 
службеник, а кои се сторени! надвор' одвоената слу-
жба во Југословенската народна армија одговараат 
дисциплински пред судот на честа за резервни те 
офицери и воени службеници. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана, односно старешината кого тој ќе го овласти, 
може, ако најде дека тоа е во интерес на службата, 
да реши за дисциплинскиот престап според (пропи-
сите за казнување поради дисциплински грешки. 

Член 135 
Воените дисциплински судови можат за дисци-

плинските престапи да ги порекнуваат следниве 
дисциплински казни: 

1) намалување месечната плата за 10% до 20% 
во траење о;; еден до дванаесет месеци; 

2) запирање во напредувањето! во траење од 
шест месеци до три години; 

3) затвор до шеесет дена; 
4) враќање на формациското место за еден чин 

односно класа пониско од чинот односно класата 
на казнетиот во траење од една до две години; 

5) губење на службата; 
6) губење на чинот односно класата. 
Губењето на чинот односно класата повлекува 

губење на службата во постојаниот состав. 
Во случај на порекнување на казната од точ-

ката 4 на овој член офицерот не може да биде вра-
тен на формациско место предвидено за подофицер. 

Член 136 
Судовите на честа за резервните офицери и ре-

зервните воени, службеници од VII до I класа можат 
да ги изрежуваат след,ниве дисциплински казни: 

1) укор, 
2) строг укор, 
3) губење на чинот односно класата. 
Против пресудата на судот на честа допуштена 

е жалба до вишиот1 суд на честа. 
Член 137 

Воените дисциплински судови се осниваат како 
судови од прв и втор степен и судат во совети. 

Во постапката пред воените дисциплински су-
ИШЅ сообразна се применуваат одредбите од -Кри-

вична.та постапка, доколку со одделни прописи но 
е поинаку определено. 

Член 138 
Дисциплинските престапи на војниците, питом-

ците на воените школи, војниците-обврзпици, ре-
зервните подофицери и резервните воени службен 
ници од XII до VIII класа, кога се на воена слу-
жба во Југословенската народна армија, се распра-
вуваат и: казнуваат според дисциплинските прописи 
кои важат за дисциплинските гре-шни. 

Член 139 
Военото лице не може за иста повреда на вое-

ната 'дисциплина или на правилата на службата да 
одговара и пред воениот дисциплински суд и пред 
претпоставениот старешина. 

Член 140 
Ако со дејството со кое е извршено кривичното 

дело е извршен и дисциплински престап, военото 
лице може да одговара пред дисциплинскиот суд ' 
дисциплинскиот престап: независно од текот и исхо- 1 

дот на кривичната постапка. 
Ако воениот дисциплински суд во текот на по-

стапката утврди дека дејството на обвинетиот нрет- ' 
станува! дисциплинска грешка, ќе го казни за дисци-ч 
плинската 1репжа. \ 

Член 141 
Врховниот командант може секоја дисциплинска -

казна да ја намали, да ја ублажи или да ја прости. 

Член 142 
Правото на гонење поради дисциплински прс- ! 

стап застарува по истекот на една година од депо'? 
кога дисциплинскиот престан с сторен, а поради: , 
дисциплинска грст.; д кога ќе из.минат шест ме сети 1 

од денот кога грст пата е сторена. Застареноста се 
прекинува со секое дејство к? надлежниот орган . 
управено на гонење поради дисциплинскиот престан. 
Застареноста на гонето т о порадрх "пепи л лимениот 
престап настапува во секој случај кога ќе изминаа 
две години од денот кога д и т т п л и " с : т о г преоѓан 
е етерот 

Во случај кога е кривичната поетика за кри-
вичното дело кое претставува незначителна опште-
ствена опасност поради малото оле т т е и порто! 
незначителноста или отсутноста на штетни после-
дици (член 4 став 2 од Кои: п и т оп саконих) за-
прена, правото на гонење поради дисциплинскиот 
престап застарува за една година од денот кога кри-
вичната постапка со правосилна одлука е за.прена. 

Застареноста на извршувањето на дисциплин-
ската казна поради дисциплински престап нас,и-
пува по истекот на една година од денот кога од-
луката за дисциплинската казна станала правосил-
на, а поради дисци.плинска грешка кога ќе изминат 
шест месеци од денот кога дисциплинската казна 
е изречена. Застареноста се прекинува со секое деј-
ство на надлежниот орган упразено кон извршува-
вме на дисци,плинската казна. Застареноста наста-
нува во секој случај кога ќе измине двапати онолку 
време колку што се бара за застареноста на извр-
шувањето на дисциплинската казна. 

Ако дисциплинскиот престап претставува и кри-
вично дело, правото на дисциплинско гонење заста-
рува кога и правото на гонење поради кривичното 
дело. 

Член 143 
Поблиски прописи за оснивањето, организаци-

јата, составот, именувањето на судии, надлежноста 
и постапката на воените дисциплински судови и 
судовите на честа, според начелата на кривичната 
постапка, за видовите казни што можат да им се 
изрежуваат на поодделни категории воени лица, 
како и за надлежноста и постапката за казнување 
поради дисциплински грешки, донесува Врховниот? 
командант. 
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в) Одговорност за прекршоци 
Член 144 

Воените лица одговараат за прекршоци според 
општите прописи за прекршоците. 

Ако државниот орган надлежен за водење на 
административно-казнената постапка смета дека 
спрема военото лице за сторениот прекршок би тре-
бало да се изрекле казна затвор или заштитна мерка 
на протерување или испраќање на престој во опре-
делено место, предметот ќе го отстапи на воениот 
орган надлежен за дисциплинска постапка против 
воено лице, кој ќе донесе решение за прекршокот. 

Г) Материјална одговорност 
Член 145 

Военото лице и граѓанското лице на служба во 
Југословенската народна армија одговараат за ште-
тата што при вршењето на службата со својата не-
законита работа ќе и ја сторат на државата. 

Член 146 
Државата одговара за штетата што воените лина 

и граѓанските лица на служба во Југословенската 
народна армија ќе им ја сторат при вршењето на 
службата на граѓаните или на правните лица со 
својата незаконита работа. 

државата има право на надоместок од военото 
лице и граѓан,ското лице на служба во Југословен-
ската народна армија ако штетата ја сторило не-
парно или од крајна невнимателност. 

Член 147 
Ако е штетата сторена со учество на повеќе ли-

ца, секое лице одговара за штетата сразмерно на 
степенот на својата кривица. 

Ако степенот на кривицата на поодделни лица 
не може да се утврди сите одговараат на еднакви 
делови. 

Член 148 
За надоместокот на штетата што военото лице 

или граѓанското ^лице на служба во Југословенската 
народна армија ќе и ја причини на државата решава 
воениот суд. 

Со одделни прописи се определува надлежноста 
на старешините за решавање за надоместокот на 
штетата. Лицето кое со правосилно решение на над-
лежниот старешина е обврзано да ја надомести ште-
тата на државата, со тужба кај воениот суд може да 
бара судот да одлучи за надоместокот на штетата. 

Член 149 
Военото лице и граѓанското лице на служба во 

Југословенската народна армија можат од оправдани 
причини да бидат ослободени од плаќање надоме-
сток за сторената штета. 

Член 150 
Поблиски прописи за материјалната одговор-

ност на воените лица и граѓанските лица на служба 
во Југословенската народна армија донесува Со-
јузниот извршен совет, ако со одделен закон не е 
поинаку пропишано. 

Со тие прописи може да се определи за штета 
сторена на предметите на вооружувањето да може 
сторителот да се обврже на плаќање до петорен, а 
на предметите од опремата до троен износ на сто-
рената штета 

Г Л А В А VIII 
С Л ^ и ^ . л НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА ВО ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
Член 151 

Работните односи на граѓанските лица на слу-
:г г 1 во Југословенската народна армија се регули-
раат со прописите за работниците и службениците на 
служба кај државните органи и според одредбите 
на овој закон. 

Работните односи на граѓанските лица во поод-
делните служби во Југословенска,та народна армија 
можат да бидат регулирани со од,делни прописи што 
ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 152 
Граѓанските лица на служба во Југословенската 

народна армија должни се да ги чуваат службените 
и други воени тајни. Оваа обврска трае и по пре-
станокот на службата во Југословенската народна 
армија. 

Член 153 
На граѓанските лица на служба во Југословен-

ската народна армија можат да им се определат од-
делни додатоци на службата и додатоци на оддел-
ните услови за работа, според прописите што ги 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 154 
Граѓанските лица на служба во Југословенската 

народна армија одговараат дисциплински според 
прописите за дисциплинската одговорност на воени-
те лица. На тие лица им се изрекнуваат дисциплин-
ски казни предвидени со прописите за дисциплин-
ската одговорност на работниците и службениците 
на работа кај државните органи, а според постап-
ката што ја пропишува Врховниот командант. 

Г Л А В А IX 

1. ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА ВО ПОСТОЈА-
НИОТ СОСТАВ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОД-

НА АРМИЈА 
Член 155 

На активниот подофицер, офицер и воен слу-
жбеник службата му престанува: 

1) кога ќе се здобие со правото на старосна пен-
зија, 

2) на подофицерот односно фсцерот кога ќе ги 
достигне годините на возраста, и тоа: 

а) подофицер 
во чин водник 32 години 
во чин водник I класа 36 години 
во чин постар водник 45 години 
во чин постар водник I класа 50 години 
во чин заставник 55 години 

б) офицер 
во чин потпоручник 35 години 
во чин поручник 38 години 
во чин капетан 42 години 
во чин капетан I класа 44 години 
во чин мајор 48 години 
во чин потполковник 52 години 
во чин полковник 55 години 
во чин генерал-мајор 60 години; 
3) кога надлежниот орган за здравствена служба 

утврди дека трајно или за време подолго од една 
година е неспособен за служба во Југословенската 
народна армија; 

4) ако се наоѓа на боледување или лекување 
преку една година непрекинато или со прекини по-
долго од осумнаесет месеци за последните две го-
дини, а боледувањето нема да му биде продолжено 
според членот 157 од овој закон; 

5) ако е назначен на формациско место на непо-
средно понизок чин односно иласа врз основа на 
членот 91 точка 2 од овој закон, па ЕО срок од две 
години не е поволно оценет за вршењето на дол-
жноста на својот чин односно класа; 

(3) кога не постои ,непополнето соодветно фор-
мациско место на кое би можел да биде распореден; 

7) по молба; 
8) ако со правосилна пресуда биде осуден на 

казна затвор подолга од дванаесет месеци или на 
казна строг затвор; 

О) по пресуда на воениот дисциплински суд; 
10) ако изгуби чин односно класа. 
За офицерите што се произведени во чин акти-

вен потпоручник врз ошоза на одредбите од ул. 45 
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и 50 од овој закон, бројот на годините на возраста 
од точкава 2 па претходниот стаз се наголемува 
за три. 

Член 156 
Службата на активниот подофицер, офицер и 

воен службеник престапува врз основа на актот 
за престанокот на службата, што го донесува ста-
решината надлежен за унапредување. 

Во случаите на престанок на службата предви-
дени во претходниот член во тон. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
актот за и о е стан екот на службата мора да биде до-
несен во срок од шест месеци сметајќи од денот 
кога настанала причината за престанок на службата. 

Во случаите на престанок на службата 'Предви-
дени во точ. 8, 9 и 10 од претходниот член старе-
шината надлежен за донесување на актот за пре-
станокот на службата е должен да донесе таков акт 
во срок од шеесет дена сметајќи од денот на прие-
мот па правосилната пресуда. 

По молбата на активен подофицер, офицер и 
воен службеник за престанокот на службата решава 
државниот секретар за работи на народната од-
брана односно старешината кого тој ќе го овласти. 

Член 157 
Државниот секретар за работи на народната од-

брана може да реши активниот подофицер и офицер 
да се задржи на служба во постојаниот состав и 
откако ќе ги наврши годините на возраста од точ-
ката 2 член 155 ако тоа е во интерес на службата, 
к\ активниот подофицер, офицер и воен службеник 
во случајот од точкава 1 член 155 само по согласу-
вањето на односното лице. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана може да реши активниот подофицер, офицер 
или воен службеник што се наоѓа на боледување 
да се задржи во службата до две години од денот 
на почетокот на боледувањето, а во случај кога бо-
ледувањето или лекувањето е предизвикано од 
огледа, созреда или болест добиена во војната или 
во службата или во врска со службата — до три 
години. 

На генералот на армија и на генералот служба-
та во постојаниот состав на Југословенската народна 
армија може да. му престане само од, причини наве-
дени во тон. 7, 8, 9 и 10 од членот 155 на овој закон. 

Член 153 
Ако во случај на престанок на службата врз 

основа на тон. В и 9 од членот 155 на овој закон пра-
восилната пресуда биде поништена во обновената 
постапка или во постапката по барање за заштита 
на законитоста, ќе се смета дека службата во по-
стојаниот состав и не престанувала. 

Член 159 
Службата во постојаниот состав на Југословен-

ската народна армија не може да му престане од 
причините наведени во точ. 2, 5 и 6 од членот 155 
на овој закон па лице што се наоѓа на боледување 
или лекување повеќе од седум дена, како и на тру-
дна жена и мајка до навртените осум месеци по 
породувањето. 

Член 160 
На активниот подофицер, офицер и воен слу-

жбеник за ксто што е донесен акт за престанок на 
службата, службата.му престанува со разрешување 
од должноста. 

Активниот подофицер, офицер и воен службе-
ник мора да биде разрешен од должност во срок од 
еден месец сметајќи од денот кога неговиот непо-
среден старешина го примил актот за престанокот 
на службата. 

Со одделни прописи што ги донесува државниот 
секретар за работи на народната одбрана може да 
биде предвиден и друг срок за разрешување од 
поодделни должности. 

Службата во постојаниот состав се смета до де-
лот на разрешувањето ед должност. Исклучително, 
во случај на престанок на службата врз основа на 
УОЧ. 4 е и 10 од членот 155 на овој закон службата 

во постојаниот состав се смета до денот кога е 
донесен актот за престанок на службата. 

Член 161 
Во случај на престанок на службата врз основа 

на тон. 2 до 6 од членот 155 на овој закон, на ли-
цето што не се здобило со право на пензија, а коо 
има стручна спрема само за вршење на воената слу-
жба, ќе' му се даде на негово барање можност да се 
оспособи за вршење на друга служба, на товар на 
претсметката на Државниот секретаријат за работи 
на наро,дната одбрана. 

Оспособувањето за друга служба според прет-
ходниот став може да трае најмногу три години, а 
исклучително ако не е завршено во тој срок без 
вина на односното воено лице, може да се продолжи 
до пет години. 

Поблиски прописи за оспособувањето на лада од 
овој член за друга служба донесува државниот се^ 
кретар за работи на народната одбрана. Ј 

2. ГУБЕЊЕ НА ЧИН И КЛАСА 
Член 162 

Военото лице го губи чинот односно класата: 
1) ако го изгуби државјанството на Федератив-

на Народна Република Југославија; 
2) ако биде казнето со дисциплинската казна 

губење чин односно класа; 
3) ако биде осудено на казна затвор во траење 

повеќе од дванаесет месеци или на казна строг за -
твор; 

4) ако самоволно ја напушти должноста или нео-
правдано изостане од службата петнаесет дена и 
повеќе. 

Актот за губење чин односно класа врз основа 
на тон. 1, 3 и 4 од овој член го донесува стареши-
ната надлежен за унапредување. 

Член 163 
Резервниот офицер и резервниот воен службе-

ник од VII до I класа може да го изгуби чинот, 
односно класата и по пресуда од судот на честа за' 
резервните офицери и воените службеници, ако со 
своите постапки го штети угледот на резервен офи-
цер односно воен службеник. 

Член! 164 
Лицето што ќе го изгуби чинот односно класата' 

ги губи сите права што се сврзани за чинот односно! 
класата. 

На лицето што го изгубило чинот односно кла-
сата Врховниот командант може за осведочената! 
храброст во војната или за други воени заслуги да' 
му го врати изгубениот чин односно класа, а во мир 
— ако со своето залагање покаже дека тоа го за -
служува и ако делото поради кое го изгубило чинот 
односно класата не го извршило од нечесни побуди. 

Член 165 
Ако во случај губење чин односно класа врз 

основа на членот 162 точ. 2 и 3 од овој' закон пра-
восилната пресуда биде поништена во обновената 
постапка или во постапката по барање за заштита 
на законитоста, ќе се смета дека чинот односно кла-
сата не бил ни изгуби 

Г Л А В А X 

МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ВО' 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 166 
Материјал-ните и финансиски средства што и' 

се потребни на Југословенската народна армија се 
обезбедуваат со сојузниот буџет. 

Член 107 
Материјалното и финансиско работеле во Ју-

гословенската народна армија се врши врз основа 
па одделната уредба што ја донесува Сојузниот из-
вршен совет. 
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Г Л А В А XI 

! ; ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1 Член 163 

Предметите за признавање чинови или класи 
што се во работа, а уште не се привршени, ќе се 
расправаат според прописите што важеле пред вле-

! хузањета во сила на овој закон. 
Покренување поставка за признавале чинови 

, или класи шоред претходниот став може да се врши 
; најдолго во срок од една година од денот на Еле-

зувањето во сила на овој закон. 
Член 169 

Активните подофицери што стапиле во Југосло-
венската армија до 15 мај 1845 година, како И оние 

ј што на денот на 6 декември 1946 година се наоѓале во 
= 'Југословенската армија како подофицери, можат, 
I исклучително од одредбите на членот 45 точка 4 к 
! ,членот 50 точка 4 од овој закон, да бидат прсиззе-
( дени во чин потпоручник ако завршиле 4 класа 
г средна школа со положена мала матура, во случај 

таков испит да е пропишан, или ако имаат р^мна 
стручна спрема. Под истите услови тие подофицери 
можат, исклучително од одредбите н,а членот 56 

( точка 3, да бидат преведени за воени службеници од 
1 VII класа. 
1 Член 170 

Активниот подофицер кој на денот на влегува-
! њето во сила на овој закоп ќе се затекне во чинот 

водник: I класа, односно постар водник па помор-
1 ството или моркаричко-техничката служба, а нема 

положено испит за чин: водник I клеса односно за 
- чин постар водник на поморството или мсрноричхо-

техничката служба, исклучително од одредбите на 
членот 74 од свој закон ќе полага испит, и тоа: 

2) водник I класа — за чин постар водник; 
2) постар водник на поморското и морнаричко-

техничката служба — за чин постар водник I кла-
са на поморстзото односно на морнаричко-технич-
хата служба. 

Член 171 
Активниот офицер кој на денот на влегувањето 

во сила на овој закон ќе се затекне во чинот капе-
тан или мајор а не го положил испитот за тие чи-
нови, исклучително од одредбата на членот 76 од 
овој закон ќе полага испит, и тоа: 

1) капетан — за чин капетан I класа. Капетан 
кој завршил офицерска школа од својот род одно-
сно служба со одличен успех се ослободува од по-
лагањето на овој испит; 

2) мајор — за чин потполковник. Мајор што за-
вршил школа за тактика на Вишата воена акаде-
мија или на неа рамна школа со одличен успех се 
ослободува од полагањето на овој испит. 

Активен офицер на службата што завршил 
средна или виша стручна школа или факултет што 
дава стручна спрема за службата во која се наоѓа, 
може да го полага односниот испит од претходниот 
став до крајот на испитниот срок за 1956 година. По 
тој срок ќе полага испит од членот 76 став 4 од овој 
закон. 

Исто така, исклучително од одредбите на чле-
нот 76 од овој закон офицер на службата кој завр-
шил факултет што дава стручна спрема за служба-
та на која се наоѓа и кој на денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе се затекне во чинот капе-
те, н I класа, а нема, положено испит за чин капетан, 
ќе полага, до крајот на испитниот срок за 1956 го-
дино. испит за чин мајор според прописите што до-
сега биле во сила. По тој срок ќе полага испит од 
членот 76 став 4 од овој закон. 

Член 172 
Исклучително од одредбите на членот 63 став 1 

од овој закон, на активниот офицер на службата кој 
завршил средна или виша стручна школа или фа-
култет кој дава стручна спрема за службата во која 
се наоѓа, му се признаваат испитите за чинови ка-

петан односно мајор според прописите што важеле 
до денот на влегувањето но сила на овој закон и 
испитите од претходниот член како положен испит 
за чин капетан од членот 76 став 4 од овој закон. 

Активен офицер на службата со чин поручник 
кој завршил средна или виша стручна школа или 
факултет што дава стручна спрема за службата во 
која со наоѓа, а до крајот на испитниот срок: за 1956 
година не го положи испитот за чин капетан спо-
ред прописите што важеле до влегувањето во сила 
па свој закон должен е да го положи испитот за чин 
капетан на службата од членот 76 став 4 од овој 
зчкон. 

На активниот офицер на слЈ^жбата кој на денот 
на влегувањето во сила на овој закон ќе се затекне 
Е о чинот потполковник или повисок, му се признава 
испитот за чин капетан од членот 76 став 4 на овој' 
закон како положен, ако има средна или виша 
стручна школ^ или факултет кој дава стручна спре-
ма за службата во која се наоѓа. 

Член 173 
Активниот воен службеник кој на денон на вле-

гувањето во сила на овој закон ќе се затекне во XI, 
X, IX, VIII, VII, VI, V, IV или Ш класа, а не поло-
жил испит за ниедна класа за која според досега-
шните прописи бил определен испит не може да 
биде унапреден во нареднота повисока класа до-
дека не го положи стручниот испит од членот 59 од 
овој закоп. 

На активниот воен службеник кој според до-
сегашните прописи положил испит за X, VII, V или 
III класа или) кој ТОЈ испит ќе го положи до крајот 
на испитниот срок за 1956 година, ќе му со признае 
тој испит како стручен испит од членот 59 на свој 
закон. 

На активниот воен службеник кој на денот на 
влегува Илот о во сила на овој закон ќе се затекне во 
П или I класа, му се признава стручниот испит од 
членот 59 на овој закон како положен, ако има срод-
на или ринта стручна школа или? факултет што дава 
стручна спрема за службата во која се наоѓа. 

Одредбите од овој член ќе со применат на вое-
ните службеници што ќе бидат унапредени според 
одредбата на членот 176 од овој закон така, што ќе 
се смета дека на денот на влегувањето во сила на 
овој закон се затечени во класата во која според 
таа одредба ќе бидат унапредени. 

Член 174 
Одредбите од членот 75 став 3 на овој закон 

нема да се применуваат на офицерите за службите 
што стапиле во Југословенската армија до 15 мај 
1945 година. Тие офицери можат да' бидат унапре-
дени до заклучно чинот полковник без оглед на 
стручната спрема, ако ги исполнуваат останатите 
услови предвидени со овој закон. 

Член 175 
Активните офицери на службата и воени слу-

жбеници со висока стручна спрема, што биле про-
изведени по април 1952, година во чин потпоруч-
ник односно во VII класа воен службеник, се уна-
предуваа со денот на влегувањето во сила на овој 
закон во чин поручник односно во VI класа воен! 
службеник ако веќе не се унапредени. На таквите 
офицери и воените службеници времето поминато 
во чин потпоручник односно во VII класа им се1, при-
знава како време поминато во чии поручник одно-
сно VI класа. 

Член 176 
Активниот воен службеник се унапредува со 

денот на влегувањето во сила на ОЕОЈ закон ЕО онаа 
класа во која би бил унапреден ако ЕО поодделните 
класи го поминал времето предвидено во членот 77 
од^ овој закон, сметајќи како да ја отпочнал слу-
жбата, и тоа: воениот службеник со ниша стручна 
спрема од XII класа, со средина стручна спрема од 
IX класа, со виша стручна спрема од у И ^л^са, со 
висока, стручна д з д з д ж Ж Ѕ Ѕ Ш к 
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Исклучително, воениот службеник со нижа од-
носно средна стручна спрема кој во Југословенската 
армија стапил до 15 мај 1945 година се унапредува 
со денот на влегувањето во сила на овој закон во 
снаа класа во која би бил унапреден ако во поод-
делните класи би го поминал времето предвидено 
ЕО членот 74 од овој закон, сметајќи како да ја от-
почнал службата/ и тоа: воениот службеник со нижа 
стручна спрема од IX класа, а воениот службеник 
со средна стручна -спрема од VII класа. 

Како време поминато според ст. 1 и 2 од овој 
член се признава и времето поминато во чиновите 
подофицер, а на оние кои во Југословенската на-
родна армија стапиле пред! 15 мај 1945 година и сето 
време поминато во Југословенската армија. 

Ако воениот службеник кој нема завршено 
средна, виша или висока стручна школа веќе се 
наоѓа во класа повисока од онаа во која би бил 
унапреден според ст. 1 или 2 од овој член, ја задр-
жува класата што ја има и не се унапредува до-
дека според вкупните години на службата од чле-
нот 77 од овој закон не се здобие со право на уна-
предување во наредната класа. 

На унапредувањето од овој член исклучително 
нема да се применува одредбата на членот 72 став 
1 од овој закон. 

Член 177 
Исклучително од одредбата на членот 78 од ОЕОЈ 

закон, воениот службеник со нижа стручна спрема 
кој стапил во Југословенската армија до 15 мај 
1945 година може да напредува до IV класа, ако ѓиѕ 
исполнува условите предвидени во членот 77 од 
осој закон. 

' Член 178 
Воениот обврзник кој во Народноослободител-

ка:? берба бил на офицерска должност, а не е пре-
в е а н ЕО резервниот состав на Југословенската на-
р о д а армија како резервен офицер, може да биде 
произведен за резервен офицер во чин според дол-
жлостите што ги вршел цз време на војната, ако 
во срок од една година по влегувањето во сила на 
овој закон поднесе докази за должностите што ги 
вршел. 

Член 179 
Лицата што на денот на 1 јули 1952 година биле 

воени службеници на Управата за државна безбед-
ност ќе бидат преведени во резервниот состав на 
Југословенската народна армија: 

1) како воени службеници, ако имаат стручна 
спрема за службата во која се преведуваат; 

2) како подофицери, најмногу со чинот постар 
водник, ако не ги исполнуваат условите од прет-
ходната точка а се оспособени за служба во вој-
ната; 

3) како офицери со соодветен чин ако завршиле 
школа за резервни офицери а не биле произведени 
во чин резервен потпоручник затоа што во меѓу-
време^ биле преземени за воени службеници1 на 
Управата за државна безбедност, или ако во На-
родноослободителната борба биле на офицерски дол-
жности. 

Член 180 
Лицава што ЕО службата на Народната милици-

ја се здобиле со сфр.церски чинови според Законот 
за Народната милиција ќе бидат преведени во резерв-
ниот состав ца Југословенската народна армија со 
чинот што на денот на влегувањето во сила на овој 
за коп го имале во Народната милиција. 

Лицата што во службата на Народната мили-
ција до Д^нот на Е лету ванге 1\О во сила на овој закон 
според Законот за Народната милиција се здобиле 
со II одофпцероки чинови, ќе би,дат проведени во 
резервниот состав на Југословенската народна ар-
мија, и тоа помладите воден,ици со чинот водник; 
Болниците со чинот водник I к л ^ Ј а^остарјдте вод-
т т со чинот постар водник, V' ^ „ ! . 

Член 181 
Активниве и резервните) подофицери кои на 

денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се 
затекнат во чинот на помлад водник со тој ден ста-
нуваат активни односно резервни водници. 

Исклучително, сродните подофицери во чинот 
помлад водник го задржуваат тој чин до отслужу-
вањето на воениот срок, кога стануваат резервни 
водници. 

Член 182 
Со овластува државниот секретар за работи на 

народната одбрана да донесува прописи за извршу-
вање на овој закон, доколку со овој закон не е опре-
делено да ги донесува Врховниот командант или Со-
јузниот извршен совет. 

Прописите за обезбедувањето на државните гра-
ници на Федеративна Народна Република Југосла-
вија на копно и на море од страна на граничните 
единици и другите државни органи ги донесува Со-
јузниот извршен совет, а правилата на службата на 
граничните единици Врховниот командант. 1 

Член 183 
Со денот на влегувањето во сила на овој закоп 

престанува да важи Законот за службата во Ј: го-
словенатата армија од 26 јули 1946 година, како ц 
сите други прописи што се во спротивност со одред-
бите од овој закон. 

Член 184 
Овој закон влегува во сила триесет дена од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". Ц 

303. 

У К А З 

З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А Д О К Т О - / 
Р А Т О Т Н А Н А У К И Т Е 

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закону ( 
за основите на општественото и политичкото устрој- ; 
ство на Федеративна Народна Република ЈУгосла? ј 
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува. 
Законот за докторатот на науките, што го усвои! Соју-1 
зната народна скупштина на седницата на Сој-узниот 
собор од 16 јуни 1955 година. 

П. Р. бр. 19 
20 јуни 1955 година 

Белград ^ 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Мота Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
З А Д О К Т О Р А Т О Т Н А Н А У К И Т Е 

1. ОПШТИ одредби 

Член 1 
Заради унапредување на научната работа и за-

ради издигање научни работници се установувај 
докторат на науките. 

Член 2 
Секој граѓанин на Федеративна Народна Репуб-

лика Југославија има право да се здобива, ПОД 
еднакви услови, со докторат на науките. 

Истото право го имаат и странските државјани, 
Член 3 

Докторатот на науките го доделува универзи-
тетот врз основа на решение од факултетот, 
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Член 4 
Докторат на науките се здобива врз основа на 

положен устен докторски испит и одбранет доктор-
ски труд (дисертација). 

' Член 5 
Научните дисциплини од кои одделните факул-

тети даваат докторат на науките се определуваат 
( со статутот на факултетот. 

( Член 6 
Устен докторски испит се полага од онаа научна 

дисциплина или оние научни дисциплини на кои 
се однесува дисертацијата. 

( Член 7 
' Докторската дисертација мора да биде само-
1 стоен научен труд и да претставува прилог за 
, науката. 

На усната одбрана на докторската дисертација 
, кандидатот треба да покаже дека наполно владее 
I со материјата што ја обработил и да ги образложи 
( и одбрани научните заклучоци до кои дошол во 
I својот труд. 
( 

Член 8 
. ^ ^л ^ир,ање со докторат на науките може да 

I се пријави лице што дипломирало на еден од ф а -
I култетите, на висока школа или на уметничка ака-
I демит а што одговара на факултет. 
I Со докторат се здобива, по правило, на факул-
( ггетот на којшто кандидатот дипломирал или на 
ј истороден факултет од друг универзитет. 

Со статутот на факултетот ќе се предвиди здо-
I бивањето со докторат од страна на лица што ди-
^ пломирале на факултет од друга струка, односно 
; на висока школа или на уметничка академија. 

Факултетот дава докторат на науките врз осно-
I ва на дисертацијата од оние научни ди-сциплини 
1 што спаѓаат во неговата научна област. 

1 Член 9 
Лицето што се здобило со докторат на науките 

ј има права определени со закон. 

II. Постапка за здобивање со докторат 
Член 10 

Лицето што сака да се здобие со докторат на 
( науките му поднесува пријава на факултетот со 
Ј доказ дека завршило факултет, висока школа или 

уметничка академија. 
Пријавата содржи предлог на предметот на 

докторската дисертација и кус опис на проблемите 
што ги опфаќа. 

Врз основа на мислење од двајца референти 
факултетската управа ја прифаќа темата на док-
торската дисертација или го известува лицето што 
:ја пријавило темата за потребата од нејзино изме-
нување односно дополнување, или ја одбива. 

Факултетската управа на кандидатот по негово 
барање ќе му укаже потребна научна помош и ќе 
му определи наставник заради давање упатства за 
работата. 

Член 11 
Изработената докторска дисертација кандида-

тот и' ја поднесува на факултетската управа во де-
сет примероци. 

Кога ќе ја прими докторската дисертација, ф а -
култетската управа определува комисија за оцен-
ка на дисертацијата 

Комисијата се состои од три член?. Комисијата 
ја сочнзтуваат универзитетски нгстапшци од со-
одветната научна дисциплина од истиот факултет 
а по потреба и наставници од други факултети на 
истиот универзитет. Во состав на комисијата можат 

да влезат и универзитетски наставници од друг 
универзитет како и други истакнати научни ра-
ботници. 

Комисијата е должна својот писмен реферат 
за оценка на дисертацијата да и' го поднесе на фа -
култетската управа во срок од три месеци. 

Факултетската управа може дисертацијата да 
ја прифати или да му ја врати на кандидатот за 
да ја измени односно да ја дополни, или да ја 
одбие. 

Член 12 
Усниот докторски испит кандидатот го полага 

пред да ја брани докторската дисертација. Време-
то за полагање на усниот испит го определува ф а -
култетската управа земајќи го предвид предлогот 
на кандидатот. 

Усниот испит може да се повтори еднаш во 
срок што ќе го определи факултетската управа. 

Факултетската управа, согласно со одредбите 
од статутот, може по исклучок да го ослободи од 
полагањето на устен докторски испит кандидатот 
кој ред години се занимава со научна работа и се 
истакнува со своите трудови. 

Член 13 
Усниот докторски испит се полага пред коми-

сија што ја определува факултетската управа. 
Комисијата е составена од три до пет члена. 

Членовите на комисијата се определуваат согласно 
со одредбата од членот 11 став 3 од овој закон. 

Член 14 
^ На кандидатот што го положил ^сни^т испит и 

чија дисертација е прифатена му се определува 
ден за одбрана на дисертацијата. 

Одбраната на дисертацијата е јавна и се врши 
пред комисија што се определува согласно со" од-
редбата од членот 11 став 3 од овој закон. 

Постапката за одбрана на дисертацијата се 
определува со факултетскиот статут. 

Член 15 
Одбранета е докторската дисертација која врз 

основа на одбраната поволно ќе ја оцени мнозин-
ството од членовите на комисијата. 

Докторската дисертација што не е одбранета 
не може повторно да се поднесе. 

Член 16 
Решението на комисијата за положениот док-

торат деканот на факултетот му го доставув-а на 
ректорот на универзитетот заради промоција. 

Промоцијата за доктор на науките ја врши рек-
торот во' присуство на деканите на факултетите. 

Промоцијата е јавна. 
Поблиски одредби за постапката на промоција-

та пропишува статутот на универзитетот. 

Член 17 
На кандидатот при промоцијата му се издава 

диплома за докторат на науките со означување на 
научната дисциплина од која се здобил со докторат. 

Член 13 
Дипломата доктор на науката ја издава уни-

верзитетот и ја потпишува ректорот на универзи-
тетот и деканот на факултетот. 

Видот на дипломата го пропишува Универзи-
тетскиот статут. 

Член 10 
Факултетската управа и' достапува на секоја 

универзитетска библиотека во земјата по еден при-
мерок од одбранбната докторска дисертација и 
објавува резиме на дисертациигта заедно со ими-
њата на членовите на комисијата пред кои дисер-
тацијата е оцената и одбранета 1 ., . 
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Член 20 
Докторатот на науките се губи ако се утврди 

дена поднесената дисертација не е самостоен нау-
чен труд. Решение за тоа донесува факултетската 
управа согласно постапката што ја пропишува ста-
тутот на факултетот. 

Ш. Почесен докторат 

Член 21 
На истакнати научни и јавни работници кои 

со своите дела ја унапредиле научната мисла, како 
и на лицата кои за науката или за општествениот 
напредок се особено заслужни може да им се до-
дели почесен докторат. 

Почесен докторат може да се даде и за секоја 
научна област од која може да се здобие со докто-
рат на науките. 

! Член 22 
Предлог за доделување почесен докторат може 

да даде факултетската управа врз основа на ми-
слење на комисија од три универзитетски настав-
ници. Решение за доделување на овој докторат до-
несува универзитетската управа врз основа на обра-
зложен предлог од факултетската управа. 

Член 23 
Промоцијата на почесен доктор се Бр ши на 

свечен собор под претседателството на ректорот. 
Ректорот го прогласува здобивањето со почесен 

доктор и му предава специјална диплома на поче-
сниот доктор. 

Член 24 
Почесен докторат може да се даде на држав-

јанин на Федеративна Народна Република Југо-
славија и на странски државјанин. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 25 
Докторат здобиен на странски универзитети и 

високи школи подлежува на нострификација. 
Прописи за нсстрификацијата донесува Соју-

зниот извршен совет. 

Член 26 
Лицата кои според досегашните или поране-

шните прописи се здобиле со докторат, освен ака-
демскиот степен доктор на медицината, ѓи имаат си-
те права што им припаѓаат на оние што се здобиле 
со докторат на науките. 

Лицата што станале државјани на Федеративна 
Народна Република Југославија врз основа на до-
говор за мир или со опција, а се здобиле со докто-
рат на еден од универзитетите на државата чии-
што биле државјони, ги имаат и без нострифика-
ција на својата докторска диплома сите права со 
кои се здобиле со здобивањето со докторатот. 

Член 27 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за добивање научен степен 
доктор на науките од 29 септември 1948 година, 
сезен член 14 од тој закон. 

Под условите предвидени во Општиот закон за 
универзитетите може да се здобива со докторат на 
науките според поранешните прописи, ако доктор-
ската дисертација се предаде најдоцна до 15 јули 
1956 година. 

До срокот предвиден во претходниот став ќе се 
Заврши и доделувањето на докторат на науките во 
академиите на науките, дпжејќи се при тоа кон 
условите што се предвидени во Општиот закон за 
универзитетите. 

Член 28 
Со универзитетските и факулто! с;-ите статути 

и со решенија на Универзитетскиот и факултет-
скиот совет можат да се донесуваат поблиски одред-
би заради извршувањето на овој закон. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила петнаесеттиот дон по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

304. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони 
на стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8'54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА ТРГОВСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за трговската дејност и за тргов-

ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/33) членот 2 се менува и гласи: 

„Трговска дејност вршат трговски претпријати-
ја, трговски дуќани со редовна пресметка и тргов-
ски дуќани со паушална пресметка. 

Трговска дејност можат да вршат и набаЕувач-
ко-потрошувачки задруги. 

Оснивањето и работењето на набавувачко-пс-
трошувачките задруги се регулира со одделни со-
јузни прописи. 

Трговска дејност можат да вршат и занаетчи-
ски кабавно-продавни задруги како и други спе-
цијализирани задруги според одделните сојузни 
прописи." 

Член 2 
Досегашниот член 3 се заменува со нови чле-

нови 3, За, 36 и Зв, кои гласат: 
„Член 3 

Како трговски претпријатија во смисла на оваа 
уредба се сметаат оние трговски организации што 
имаат развиена внатрешна организација и целосна 
поделба на работата и на тој начин обезбедуваат 
услови за водење книговодство според единстве-
ниот основен контен план и начелата на двојното 
книговодство. 

Како трговски претпријатија во смисла на оваа 
уредба се сметаат и трговските организации на ма-
ло што имаат право да избираат работнички совет 
или во својот состов имаат две или повеќе продав-
ници, како и трговските организации на големо. 

Член За 
Како трговски дуќани со редовна пресметка во 

смисла на оваа уредба се сметаат оние трговски 
организации што немаат расипена внатрешна орга-
низација, но имаат целосна поделба на работата 
според основните работни места, и на тој начин 
обезбедуваат услови за водење упростено книго-
водство 

Член 36 
Како трговски дуќани со паушална пресметка 

во смисла на оваа уредба се сметаат оние трговски 
организации што немаат поделба на работата ниту 
според основните работни места, така да не обезбе-
дуваат условни ниту за редовна пресметка, туку 
своите обврски спрема општествената заедница ги 
извршуваат со пла.ќање на определен паушален 
износ. 
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Член 
Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство, по претходно прибавено ми-
слење од Сојузот на трговските комори па ФНРЈ, 
ќе донесе поблиски прописи за тоа што се смета во 
смисла на одредбите од чл. 3 и За како развиена 
внатрешна организација и целосна поделба на ра-
ботата, а што како неразвиена внатрешна органи-
зација и целосна поделба на работата според основ-
ните работни места, како и за органите и постап-
ката за утврдување на тие услови." 

Член 3 
Е о членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Трговските струки ги определува Сојузот на 

трговските комори на ФНРЈ." 
Во членот 7 став 3 место зборовите „трговската 

комора" се ставаат зборовите „Сојузот на тргов-
ските комори на ФНРЈ." 

Член 4 
Во членот 10 се менува ставот 3 и се придаваат 

с газеви 4 и 5, така што тие ставови да гласат: 
„Трговските претпријатија на големо можат 

без одделно одобрение да вршат трговска дејност 
на мало. 

Трговските претпријатија на големо вршат тр-
говска дејност на мало во одделни продавници. 

Трговските претпријатија на големо што вршат 
и трговска дејност на мало должни се во своето 

' книговодство одделно да го искажуваат работењето 
на големо, а одделно работењето на мало." 

Член 5 
Во членот 12 се придаваат нови ставови 3 и 4, 

кои гласат: 
, Трговските претпријатија и дуќани можат во 

рампите на споредната дејност која е во непосредна 
врска со нивното трговско работење да им вршат 
услуги и на трети лица. 

Вршењето на услуги на трети лица во рамките 
на споредната дејност се запишува во регистарот 
на стопанските организации " 

Член 6 
Во членот 13 зборовите „трговски дуќани" се 

заменуваат со зборот „продавници". 

Член 7 
Досегашниот член 17 се заменува со нови чле-

нови 17, 17а и 176, кои гласат: 
„Член 17 

Односот на продавниците на трговските прет-
пријатија, на продавниците на производителските 
претпријатија, на откупните станици и складови; 
спрема претпријатието во чиј состав се, се опреде-
лува со правилата на претпријатијата и со нивниот 
меѓусебен договор. 

Со правилата на претпријатијата и со догово-
рот - д претходниот став се предвидуваат во рамки-
те на прописите што важат, правата и обврските 
на прсмзвниците на трговските претпријатија, на 
продавниците на производител ките претпријатија, 
на откупните станици и складовите во поглед оп-
штествената пресметка, формирањето и располага-
њето со фондовите, формирањето на платите на од-
делните органи на управувањето, набавувањето на 
стоки, определувањето на цените, управувањето и 
располагањето со основните средства, користењето 
и располагањето со обртните средства, користењето 
на кредити, отворањето на одделни текушта сметка, 
како и овластеното на работоводител"!? во поглед 
назначување работници и службеници. 

Договорот од овој член го одобрува советот за 
стопанство на народниот одбор на околијата (гра-
дот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на прет-
пријатието. 

Споровите што ќе станат во врска со склучува-
њето и извршувањето на договорите од претходни-
те ставови ги решава советот за стопанство на на-
родниот одбор на општината. 

Против решението на советот за стопанство на 
народниот одбор на општината моз^е да се изјава 
жалба до советот за стопанство на народниот одбор 
на околијата во срок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението. 

Член 17а 
Ако со правилата на претпријатието е предви-

дено продавница к а трговско претпријатие, продав-
ница на производително претпријатие, откупна ста-
ница и склад да имаат одделни органи на управу-
вањето — со продавницата, со откупната станица 
и со складот управуваат: работниот колектив, 
управниот одбор и работоводителот. 

Член 176 
Продавниците на производители претпријатие, 

откупните станици и складовите немаат право да 
се издвојуваат во самостојна стопанска организа-
ција " 

Член 3 
По членот 20 се додава мов член 20а, кој гласи: 

„Член 20а 
Во сите одредби на Уредбата за трговската деј -

ност и трговските претпријатија и дуќани, зборо-
вите „самостоен трговски дуќан" се заменуваат со 
зборовите „трговски дуќан", а зборовите „трговски 
дуќан во состав на трговско претпријатие" со збо-
ровите „продавница на трговско претпријатие". 

Член 9 
Во членот 22 се менуваат ставовите 2 и 3 и се 

додава став 4, така што тие ставови да гласат: 
,,Стручната спрема на работниците и службе-

ниците на трговските претпријатија и трговските 
дуќани, како и на трговските деловни единици, ј а 
определува Сојузот на трговските комори на ФНРЈ 
со одобрение од Сојузниот извршен совет или од 
органот што тој ќе го определи. 

Прописи за техничките услови, уредите и опре-
мата на работните простории на трговските прет-
пријатија и трговските дуќани, како и на тргов-
ските деловни единици, донесува Сојузот на тргов-
ските комори на ФНРЈ. 

Околиската трговска комора може да определи 
трговските претпријатија и дуќани, како и тргов-
ските деловни единици, покрај пропишаните на ј -
нужни уреди и опрема во смисла на претходниот 
став, да мораат да исполнуваат и други услови во 
поглед уредите и опремата." 

Член 10 
По членот 32 се додаваат нови членови 22а и 

226, кои гласат; 
„Член 22а 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата ќе го ускрати издавањето на одобрение 
за конституирање трговски дуќан со паушална пре-
сметка иако се исполнети сите услови пропиша-ни! 
во чл. 22, ако со внатрешната организација и по-
делбата на работата како и со книговодствената к 
друга евиденција не обезбедува основа за редовна 
пресметка на вкупниот приход и за вршење опште-
ствена контрола. 

Одредбата од претходниот став ќе се применува 
и на давање одобренија за оснивање продавница на 
трговско претпријатие кое самостојно набавува 
стоки или самостојно ги определува цените. 

Советот за стопанство на народниот одбор е 
должен пред да донесе решение од претходните 
ставови да прибави мислење од околиската (град-
ската) трговска комора. 

Ако трговски дуќан оснива народниот одбор, 
должен % при донесувањето на актот за оснивање 
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да води сметка дали се исполнети условите од ст. 1, 
ега овој член. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе донесе по потреба упатства 
за водење евиденција од ставот 1 на овој член. 

Член, 226 
Против решението со кое се ускратува издава-

њето на одобрение за конституирање односно на 
одобрение за оснивање во смисла на од,редбата од 
претходниот член, може да се изјави жалба до 
републичкиот државе-н секретар за работи на сто-
панството во срок од 15 дена од денот на приемот на 
решението." 

Член 11 
Членот 40 се менува и гласи: 
„Одредбите од чл. Па, 176, 33 и 36—38 се одне-

суваат и за продавници основани од занаетчиски! 
претпријатија и дуќани со средствата во опште-
ствената сопственост." 

Член 12 
Членот 42 се менува и гла,си: 
VОдредбите од чл. 36—38 важат и за складо-

вите." 

Член 13 
Во членот 43 се додаваат ставови 3 и 4, кои 

гласат: 
„Откупните станици можат да имаат во својот 

состав како издвоени (истурени) работни места при-
фатни магацини и собиралишта во уобичаените па-
заришна! места и во местата во кои се одржуваат 
повремени пазарни денови и тоа на подрачјето на 
околијата во која е седиштето на откупната станица. 

Откупните станици и прифатните магацини на 
претпријатија за промет на отпадоци можат да вр-
шат и продажба на мало на употребливи отпадоци 
согласно правилата на претпријатието." 

Член 14 
Во членот 47 се бришат зборовите: „за промет 

на селскостопански производи." 

Член 15 
- По главата IV се додават нови глави 1Уа, 1Уб 

и VIа, кои гласат: 

„1Уа. ТРГОВСКИ ДУЌАНИ СО ПАУШАЛНА 
ПРЕСМЕТКА 

Член 49а 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околијата (градот) може трговскиот дуќан кој не 
ги исполнува условите од чл. За, а кој се занимава 
со промет на прехранбени артикли, да им го предаде 
на управување на работниците од дуќанот со пла-
ќање определен паушален износ според одредбите 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот) може да им одобри на дуќаните 
од претходниот став да продаваат и определени 
видови индустриски стоки. 

Член 496 
Трговските дуќани со паушална пресметка им се 

предаваат на управување на работниците преку 
прифаќање правила од страна на работниците. 

Правилата на трговски дуќан со паушална пре-
сметка ги донесува советот за стопанство на на-
родниот одбор на гладот односно на општината, со 
согласност од советот за стопанство на народниот 
одбор на околијата, според начелата што ги утврдил 
народниот одбор на околијата (градот). 

Правилата на трговски дуќан со паушална пре-
сметка содржат: 

1) предмет на работењето на дуќанот; 
2) список на основните средства и нивна вред-

ност; 

' 3) обртни средства односно кредити за с0ј-г,и 
средства за кои гарантира околијата (градег, I г у -
ската општина); 

4) начин на определување паушалсн ти " с ; 
5) начин на формирање и употреба гл е м -

ствата од фондовите на дуќанот; 
6)-начин на плаќање придонеси за сот;т , 

осигурување; 
7) (Права и обврски на работниците; 
8) услови под кои можат поодделни или сите 

работници да го откажуваат понатамошното упра- , 
вуватае на дуќанот со паушална пресметка и усло-
ви под (кои народниот одбор може на поодделни или 
на сите работници да им го откаже понатамошното 
упрдување со овој дуќан, како и отказни сроксри.. 

Со Правилата можа,т да се определат и начинот 
на назначување работоводител, начинот на плаќа-
н,о работниците, како и одделните услови во поглед , 
работењето на дуќанот (на пример, начин на набав- , 
ка на стоки и сл,). 

Член 4?з 
Предавањето на агпс^о ,л гту':::х со п ^ - - с т а 

пресметка на управувана на вебо питите советот' 
за стопанство на народ:.лет с,,-еор ,ноже да го усло-
ви со давање обезбедување од сг" п:а на работ-
ниците. 

Обезбедување може да се д?де сЗ полог; ње де-
позит во готови пари, доведе ^екипа, зало. жување 
на. подвижни и неподвижни предмети и сл. 

Обезбедување за работниците магнат да дадат 
и трети лица. 

Народниот одбор на око чојата со свота одлука 
ги утврдува начелата за тоа ЕО коп случа-и преда-
ваквото па дуќан се условна со д:вање обезбеду-
вање од страна га -работ.пиние, во кеја форма се 
дава обезбедувањето, како и мерилата за спреде-
лување височината на обсгбспуг.гк-сто. 

Член 4чЈг 
Средствата дадени како сбезГ? дување во сми-

сла на одредбата од претходниот член, служат за 
измирување на обврските на дуќанот спрема оп-
штествената заедница, за враќале па кредитите, за 
надоместување на штетата и наплата на казните, 
доколку овие плаќања не можат да се измират од 
фондовите и приходите на дуќанот. 

По истекот на отказниот соск (чл. 486 точ.^ 8)( 
односно по престанокот на дуќанот, даденото обе-
збедување се Браќа по измирувањето на обврските 
од претходниот став. 

Член 49д 
Кредити за обртни средства на трговските ду-

ќани со паушална пресметка ќе им дава Б а р а н а т а 
банка на ФНРЈ само со гаранција од народниот 
одбор на околијата (градот). 

Член 49ѓ 
Трговските дуќани со паушална пресметка мо-

жат да се предадат на управување само на работ-
ниците што имаат пропишана стручна спрема. 

Предавањето на трговски дуќан на управување 
на работниците се врши преку кснкз'рс. 

Прифаќањето на правила од страна на раоот-
ниииге се врши писмено. 

Работоводител избираат работниците помеѓу 
себе ако со правилата не е поинаку определено, 
однос,но ако работоводител не се назначува преку 
конкурс. 

Член 49е 
Работниците на трговскиот дуќан со паушална 

пресметка што им је предаден на управување не 
можат предмети од основните средства да прода-
ваат нити на друг начин со нив да располагаат без 
согласност од советот за стопанство на пародист 
одбор на околијата (градот). 

Член 49ж 
Окружниот стопански суд надлежен е за спо-

ровите што ќе настанат во врска со отказот на упра-
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вувањето трговскиот дуќан со паушална пре-
сметка. 

Член 49з 
Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство може да пропише одделни мер-
I. и па контролата пад употребата на средствата од 
трговскиот дуќан со паушална пресметка. 

У15. УЧЕСТВО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО 
ДОБИВКАТА 

Член 49ѕ 
Трговското претпријатие на мало и трговскиот 

дуиал можат во своите правила да предвидат уче-
ство на гра/аните-потрошузачи во добивката што 
ќе Ја оствари претпријатието односно дуќанот. 

Член 49и 
Со правилата на трговското претпријатие одно-

сно трговскиот дуќан специјално се определуваат: 
1) условите под кои потрошувачите учествуваат 

во добивката (најмел куповен износ во определен 
перко д време што па потрошувачот му дава право 
на учество во добивката, височина на учеството на 
потрошувачот во добивката и сл.); 

2) процентот од добивката на претпријатието 
одесецо дуќанот што е предопределен за поделба 
на потрошувачите; 

начинот на утврдување на куповните износи 
што ќе ги оствари потрошувачот (куповни книшки, 
купони со ознака на вредноста на извршените ку-
пува чки, потрошувачки блокови и сл.); 

-1) начинот нд кој потрошувачите го оствару-
ваа" своето учество во добивката; 

5) начинот на водење евиденција за остварено-
но учество во добивката од страна на потрошува-
чите, како и начинот на вршење контрола за тоа; 

С) начинот н,а известување потрошувачите за 
ш в огнената расподелба на делот од добивката пре-
допое/:елен за потрошувачите. 

Член 49ј 
Делот од добивката во кој учествуваат потро-

шувачите се издвојува пред сојузното оданочување 
и учл?г"зото на околината во добивката. 

тГчен 43к 
Делот ед доогвкета што не ќе биде употребен 

за поделба на потрошувачки^, се дели помеѓу фе-
дерацијата и околијата (градот) според одредбите 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации. 

„У1в. СОВЕТИ НА ПОТРОШУВАЧИ 
Член 49л 

Народниот одбор на општината може да опре-
дели за трговските претпријатија и трговските ду-
ќани на подрачјето на општината да се формираат 
совети на потрошувачи. Народниот одбор на општи-
ната е должен да формира совет на потрошувачи 
ако тоа го Ѓора претпријатието односно дуќанот. 

Народниот одбор на општината со свое реше-
ние определува за кои трговски претпријатија и 
дуќани (трговски струки) ќе се формираат совети 
на потрошувачи. 

Совет на потрошувачи може да се формира за 
поодделни трговски претпријатија односно дуќа-ни 
или за повеќе претпријатија и дуќани. 

Член 49љ 
Советите на потрошувачи како органи на оп-

штествената контрола овластени се да вршат кон-
трола над работењето на трговското претпријатие 
односно дуќан и да предлагаат мерки за унапреду-
вање па нивното работење. 

Ири вршењето правото на контрола советите 
на потрошувачи: 

1) даваат согласност на заклучоците на органите 
на претпријатието односно дуќанот за употребата 
т средствата од резервниот фонд, за располага-
њето со основните средства, за утрошокот на сред-

ствата за инвестиции, за барањето на инвестицио-
нен кредит и за измените на правилата на прет-
пријатието односно дуќанот; 

2) имаат право на увид во деловните книги и 
право на преглед на работните простории и стоките; 

3) должни се за забележените неправилности 
да го известат надлежниот државен орган. 

Ако советот на потрошувачите не се согласи 
со некој од заклучоците од точ. 1) конечна одлука 
донесува советот за стопанство на наводниот одбор 
на околијата." 

Член 16 
Во членот 60 зборовите и „кон узансите" се 

заменуваат со зборовиге „кон опциите и одделните 
узанси". 

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одделни узанси за прометот на стоки донесу-

ва Сојузот на трговските комори на ФНРЈ. 

Член 17 
Во членот 67 на крајот од ставот 4 се додава 

нов текст, кој гласи: 
„Со одобрение на тоа претпријатие трговскиот 

патник може да продава и стока од др?/ги претпри-
јатија. Приходите на трговскиот патник мс:кат 
одделно да се оданочат." 

Член 18 
Членот 70 се менува и гласи: 
„Исклучително ед одредбите на чл. 69, ссју-

зниот државен секретар за работи на народното 
стопанство може ^ а определи поодделни производи 
што можат да се откупуваат и преку откупувачи и 
собирачи, кои не се постојани службеници на прет-
пријатието односно дуќанот. 

Купување производи преку откупувачи и соби-
рани во смисла на одредбата од претходниот став, 
претпријатието може да врши само врз основа на 
одделно одобрение од советот за стопанство на на-
родниот одбор на околијата на чие подрачје се ку-
пуваат селскостопанските производи. Одобрение 
може да се даде и само за купување на подрачјата 
на поодделни општини. 

Против решение со кое се одбива издавање одо-
брение од претходниот став претпријатието може 
во срок од 15 дена од денот на приемот на реше-
нието да изјави жалба до републичкиот државен 
секретаријат за работи на стопанството. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе пропише услови за издавање 
одобренија од ставот 2 од овој член." 

Член 19 
Во членот 73 се додава став 2, кој гласи: 
„Во оправдани случаи претпријатијата од прет-

ходниот став можат да продаваат стоки што ги 
набавиле со цел да ги преработат, но не по пого-
лема цена од набавната." 

Член 20 
Членот 74 се менува и гласи: 
„На стопанските организации им е забрането 

меѓусебно да се спогодуваат за продажните цени 
на внатрешното пазариште и за поделба на пазари-
шната, во поглед продажба на стоки само на опре-
делени потрошувачи, како и за други услови и 
форми на работење што доведуваат до монспсли-
стичка положба на пазариштето. 

Исклучително позволено е спогодување зз про-
дажните цени на внатрешното пазариште и за по-
делбата на пазариштата ако спогодбата е постиг-
ната во комората врз основа на овластеното од 
надлежниот државен орган. 

Спогодбите склучени спротивно на одредбите од 
претходните ставови, како и договорите склучени 
врв основа на овие спогодби, се ништавки." 
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^ Член 21 
По членот 74 се додава нов член 74а, кој гласи: 
„Трговските претпријатија и дуќани и произво-

дите л ките стопански организации не можат на ку-
пувачите продавањето на една стока да им го усло-
вуваат со купување на друга своја стока, ни со 
продавање стока од страна на купувачите." 

Член 22 
Членот 76 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет може со цел да се 

среди пазариштето да ги преземе следниве мерки: 
1) да пропише со купување поодделни селско-

стопански производи од производители или од тр-
говски претпријатија што тие производи ги увезу-
ваат, да можат да се занимаваат само стопански; 
организации кои за тоа ќе добијат одделно одо-
брение; 

2) да определи највисоки откупни цени за по-
одделни селскостопански производи; 

3) да пропише одделни услови за купување 
односно продавање поодделни производи; 

4) да определи количини што поодделни сто-
пански организации се должни да им ги испорачат 
на поодделните стопански организации, како и 
услови на испораката; 

5) да пропише услови под кои стопанските ор-
ганизации можат да се договоруваат за цените и 
други услови за откуп на поодделни селскостопан-
ски производи; 

6) да пропише услови и начин на склучавање 
договори за производство и испорака на селскосто-
пански производи (контрахирање)." 

Член 23 
По главата IX се додава нова глава 1Ха, која 

гласи: 
„1Ха. ПРЕСТАНОК НА ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ (ДУЌАН) 
Член 94а 

Ако трговски дуќан со редовна пресметка не ги 
исполнува условите од чл. За) и чл. 22а), советот за 
стопанство на народниот одбор на околијата ќе до-
несе решение за престанок на трговскиот дуќан 
како самостојна стопанска организација. 

Против решението од претходниот став може 
да се изјави жалба до републичкиот државен се-
кретаријат за стопанство во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Член 946 
За трговскиот дуќан за кој е донесено решение 

за престанок во смисла на одредбата од претход-
ниот член, советот за стопанство на народниот од-
бор на околијата по правосилноста на решението 
може: 

1) да определи спроведување постапка на ли-
квидација според одредбите од̂  Уредбата за пре-
станок на претпријатијата и дуќаните; 

2) да определи негово припојување кои друго 
трговско претпријатие односно дуќан, ако со тоа се 
согласи работничкиот совет на претпријатието одно-
сно работниот колектив на дуќанот, или 

3) да определи дуќанот да продолжи со рабо-
тата како дуќан со паушална пресметка. 

Во случајот од точ. 3 од претходниот став ду-
ќанот не може да се предаде на управување на 
истиот работен колектив." 

Член 24 
Во членот 97 став 1 по точката 6 се додаваат 

нови точки 7, 8 и 9, коп гласат: 
„7) ако ги прикрие маните на стоката или на 

друг начин го доведе купувачот во заблуда за ква-
литетот на продадената стока; 

8) ако на купувач на една стока ја условува 
продажбата со купување друга своја ст(?ка или со 
продажба од утрана т ку,пувачот; 

9) ако не се придржува кон спогодбата за це-
ните постигнати во рамките на комората врз осно-
ва на овластеното од надлежниот државен орган." 

Во ставот 3 и 4 од истиот член наместо зборо-
вите „од тон. 1—6" се става „од тон. 1—9". 

Член 25 
Во членот 101 став 1 по ганката 4 се додава 

нова точка 5, која гласи: 
„5) ако неточно ја мери стоката на потрошува-

чите или држи нежитосани ваги." 

Член 26 
Во членот 102 зборовите „а не само од она чиј 

службеник е тој" се заменуваат со зборовите „без 
одобрение на претпријатието чиј службеник е тој"% 

Член 27 
Досегашниот член 105 се запенува со нови чле- . 

нови 105 и 105а, кои гласат: I 
„Член 105 

Ако со повреда од чл. 96 и 97 се предизвикани 
особено тешки последици, а стопанската организам , 
ција веќе еднаш е казнета за повреда од тие чле-
нови, окружниот стопански суд може, покрај па-
ричната казна, да определи и престанок на стопан-
ската организација. 

Во случат од претходниот став се применува 
одредбата од чл. 946. 

Член 105а 
Постапката за примена на мерката одземање ; 

имотната корист и казнените мерки поради повреда ј 
од чл. 96, 97 и 98 ја води окружниот стопански судЈ 
на чие подрачје се наога седиштето на стопанскатаЈ 
организација. Постапката се води според одредбите?! 
од Законот за стопанските судови. ) 

Во случаите од претходниот став сообразно ќе) 
се применуваат одредбите од чл. 71, 75—78 И 83 одј 
Уредбата за управување со основните средства н а ј 
стопанските организации доколку со одредбите оди 
оваа уредба и со Законот за стопанските судови не 1 

е определено поинаку. 
Постапката по прекршоците од чл. 99—102 ја / 

води судијата за прекршоци според одредбите од1 

Основниот закон за прекршоците. 
За прекршоците од членот 101 инспекторите на!. 

пазариштето можат во мандатната постапка (член, 
41 од Основниот закон за, прекршоците) да изре- ^ 
чуваат парична казна до 590 динари." 

Член 28 
Се бришат чл. 4, 5, 14, 15 ст. 2, чл. 17, 26—32,! 

34, 35, 39, 42, 44, 49, 50—59, 63, 93, 103, 104, 106 ИЈ 
107 ст. 1. 

Член 29 
До донесувањето прописи од чл. 70 ст. 4 и изда-

вањето на нови одобренија за купување поодделни! 
селскостопански производи преку откупувачи П 
собирани според одредбата од ст. 2 од истиот член, 
и понатаму важат такви одобренија издадени врз 
основа на досегашните прописи. 

Член 30 
Се овластува Секретаријатот за законодавства 

и организација при Сојузниот извршен совет да! 
издаде пречистен текст на уредбата. 

Член 31 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-ч 

вувар ' : с /но „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 228 
2 јули 1955 година 
^ Белград 

Претседател на Републиката^ 
Јосип Броз-Тито, с. р. Ј 
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305. 
Врз основа на) чл. 79 точ. 1 од Уставниот з-акон 

и чл. 63 ст. 3 од Уредбата за организацијата и рабо-
тењето ,на Сојузниот извршен совет („Службен лист 

; на ФЛ;РЈ", бр. 19/54), а во врска со чл. 32 од Законот 
за инспекцијата на трудот, Сојузниот извршен со-

. вет донесува 

О Д Л У К А 
; ВЛ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХИГИЕНСКАТА И ТЕ-
I , ХШ1ЧКАТА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТЕЊЕТО 

1. Со цел да се заштитат лицата на работа од 
I ^несреќни случаи и од професионални и од други 
Јоболенија во врска со работењето и со цел да се 
/унапреди хигиенската и техничката заштита при 
работењето, должни се: 

ј а) стопанските организации односно нивните од-
ј ,говорни раководители да ги преземаат сите проои-
ј ^шани и други потребни мерки заради постојано по-
I одобрување на хигиенските и техничките заштитни 
јјмерки при работењето, како и да ги запознаат ра-
ј јб облиците со нужноста на тие мерки, односно да им 
: (укажуваат на штетните последици ако не се при-
ј одржуваат за тие мерки; 
, б) лицата на работата да се придржуваат за 
I сите прописи и упатства што се однесуваат за спре-
! чувањето на несреќни случаи, професионални и 
други обележија во врска со работењето, како и за 

I прописите што се однесуваат за општата сигурност 
1 при работењето. 
I Правилници за хигиенските и техничките за-
) штитни мерки при работењето, за заштитните мерки 
при инсталациите, за обврските на стопанските ор-
ганизации односно на одговорните лица 'и за обвр-
ските на работниците и на другиот персонал да се 
(придржуваат за тие мерки и за другите мерки во 
врска со хигиенската и техничката заштита при ра-

( ботењето, како и упатства и објасненија за приме-
ј на на оваа одлука, ќе пропише секретарот за пра-

шањата на трудот и работните односи при Сојузни-
от извршен совет во согласност со Одборот за соци-

. јална политика и народно здравје и Одборот за сто-
панство при Сојузниот извршен совет, 

ј 3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
ј јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 194 
I 23 јуни 1955 година 
; Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпрет-седател,^ 

I Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

306^ 
Врз основа на чл. 79 и 81 ст. 1 од Уставниот за-

кон и чл. 13 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон во вр-ска со чл. 23 ст. 2 од Уредбата за 
платите на работниците и учениците во градежни-
штвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/43), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СКУСЕНО РАБОТНО ВРЕ-
МЕ ЗА РАБОТИТЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО ШТО 

СЕ ВРШАТ ВО КЕСОН!! 
I. Скусеното дневно работно време за работите 

што се вршат во кесони изнесува: 
1) за р котите под апсолутен натиск до 1,75 

атмосфери — 7 часови; 
2) за работите под апсолутен натиск од 1,75 до 

2,5 атмосфери — 6 часови; 
3) за работите под апсолутен натиск под 2,5 до 

3 атмосфери — 5 часови; 
4) за работите под апсолутен натиск од 3 до 3,5" 

атмосфери — 4 часови; 
5) за работите под апсолутен натиск од 3,5 до 4 

атмосфери — 2 часа. 

И. Работното време за работите од точ. I под 1), 
2) и 5) е еднократно. 

Од завршеток на дневната работа до стапува-
њето на работа идниот ден мора да поминат најмалу 
12 часови. 

Лицата запослени на работите од точ. I под 1) 
и 2) имаат за време на работата право на одмор од 
вкупно половина час. Овој одмор се засметува во 
работното време од 7 односно 6 часови. 

III. Работното време за работите од точ. I под 3) 
и 4) е двократно. Се-кој дел од ова работно време 
изнесува 255 односно 2 часа. 

Разделот меѓу првиот и вториот дел на работата 
изнесува за работите од точ. I под 3) најмалу 8, за 
работите од тон. I под 4) кајмалу, 10 часови. 

Ист временски раздел од претходниот став мора 
да постои меѓу завршетокот на дневната работа и 
стап-увањето на работа идниот ден. 

IV. Во работното време се засметува и времето 
за спуштање во кесон и излегување од кесон. 

V. Контрола над примената на оваа одлука ќе 
вршат органите на инспекцијата на трудот. 

VI. В-о поглед плаќањето скусеното работно вре-
ме од тон. I се смета ка-ко редовно осумчасовно 
работно време. 

VII. Со (парична казна од 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок стопанската организација и од-
говорното лице: 

1) ако в-оведе работно време подолго од пропи-
шаното во точ. I; 

2) ако не се придржува за пропишаните времен-
ски раздели меѓу поодделни партии, односно од заи 
вршетокот на работата на претходниот ден до ста-
пувањето на работа идниот ден (точ. II ст. 2 и тон. 
III ст. 2 и 3); 

3) ако не одобри одмор во текот на работата спо-
ред одредбата од тон. II ст. 3; 

4) ако во работното време не го засмета вре-
мето предвидено! во тон. 4; 

5) ако при пресметувањето на платата не го 
смета скусеното работно време како осумчасовно 
работно време (точ. VI). 

VIII. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Наредбата за утврдување" на 
скусеното работно време за работите во градежни-
штвото што се вршат во кесони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/49). 

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 193 
23 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вук-гдновиќ, с. р. 

307. 
Врз основа на чл. 106 ст. 2 и 3 од Законот за 

здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците и чл. 73 од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12^55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ШТО 
УЖИВААТ ПОСТОЈАНА ДРЖАВНА ПОМОШ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА ОВАА ПОМОШ 

1) Правото на здравствена заштита според с 
редбите од Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците, во ист обем како VI 
ужива гилите на пензии и инвалиднини, го имаат и 
лицата што уживаат постојана државна помош пред-
видена со оваа одлука. 

Ова право го имаат и членовите на фамилии:е 
на лицата од претходниот став, и тоа во обемот и под 
условите што важат за членовите и фамилиите на 
уживателите на пензии и инвалиднина 
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2) Здравствената заштита според оваа одлука им 
сѕ обезбедува: 

а) на уживателите на постоја.на државна по-
мош доделена -ед бившиот Президиум на Народната 
скупштина на ФНРЈ и од Сојузниот извршен совет; 

б) на уживателите на постојана државна помош 
доделена од бившите орезидиуми на републичките 
народни собранија и од републичките извршни со-
вети. 

Народните републики ќе донесат поблиски про-
писи за категориите н^ уживателите на постојана 
државна помош доделена од републичките органи, 
со кои се обезбедува здравствена заштита според 
оваа одлука. 

3) Исплатите на постојаните државни помошта 
наведени во точ. 2 од оваа одлука ги вршат репу-
бличките совети за социјално осигурување, а орга-
ните за чија сметка заводите ги вршат овие исплати 
им го надоместуваат на заводите вкупниот износ на 
извршените исплати на име помош. 

4. Уживателите на помошта од точ. 2 на оваа 
одлука и членовите на нивните фамилии ја оства-
руваат здравствената заштита според постапката 
што важи за осигурените лица. 

5. Здравствената заштита според оваа одлука се 
обезбедува од средствата на фондот на здравственото 
осигурување на околискиот (градскиот) завод за со-
цијално осигурување на чт̂ е подрачје уживателот на 
помошта постојано престојува. 

Органите надлежни за доделување постојаната 
државна помош се должни за обезбедување на здрав-
ствената заштита според оваа одлука да им плаќаат 
на републичките заводи за сопијалко осигурување 
паушален придонес во износ од 900 динари месечно 
за секој уживател на помошта. 

Републичките заводи за социјално осигурување 
ќе им обезбедат на фондовите на здравственото оси-
гурување на околиските (градските) заводи надоме-
сток за расходите на здравствената заштита според 
ова одлука на начинот како што го обезбедуваат на-
доместокот за расходите на здравствената заштита 
за уживателите на пензии и инвалиднини. 

6. За трошоците ,на службата во врска со испла-
тите на постојаните помошни органите за чија сметка 
се вршат исплатите им плаќаат на заводите износ 
од 500 динари годишно за секој уживател на по-
мошта. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 април 1955 година. 

Р. п. бр. 202 
24 јуни 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

308. 

Врз основа на чл. 23 ст. 4 од, Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НАДОМЕСТОКОТ НАМЕСТО ПЛАТА ЗА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО ПОМАЛИ ЗАНАЕТЧИСКИ И ПОМА-

ЛИ УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ 
1. Како основа за определување надоместокот 

наместо плата во случаите на спреченост за работа 
предвидени во чл. 22 од Законот за здравственото 
осигурување на работниците и службениците, како 
и за време на отсуство поради бременост и раѓање, 
Ле се зема за работниците на работа во помали за-
наетчиски дуќани со средства во општествена соп-
ственот (чл. 29 од Уредбата за занаетчиските ду-
ќани и занаетчиските претпријатија - „Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 6/54) и, за работниците во помали 
угостителски дуќани и претпријатија (чл. 32( од 
Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани 
- „Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) паушалниот -
износ од 9.700 динари месечно. 

2. Кога во смисла на точ. 2 од Одлуката за (П.а-
ушалните основи за пресметување придонесот за со-
цијално осигурување за работниците на помали за-
наетчиски и помали угостителски дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/5-5) за работниците во 
поодделни помали занаетчиски и помали угостител- ' 
ски дуќани е утврдена паушална основа за пресме-
тување придонесот од 11.000 односно 12.000 динари; 
месечно, како паушални основи за определување ( 
надоместокот наместо плата за работниците во т,ие ; 
дуќани, ќе се земаат тие износи. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јуни 1955 година. 

Р. п. бр. 201 
24 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукманозиќ, с. рд / 

309. 

Врз основа на чл. 79 ст. 1 тон. 6 и чл. 81 ст. 1 ј 
од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА / 
ЗА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАКАЈ ДА ПРО-
ПИШУВА МЕРКИ ПОТРЕБНИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ! 

БЕЗБЕДНОСТА НА ПЛОВИДБАТА 
1. Се овластува директорот на Управата за по- , 

моретво и речен сообраќај да може да пропишува: 
потребни мерки заради осигурување безбедноста на ј 
пловидбата во границите на внатрешните морски во- ѕ 

ди на ФНРЈ (чл. 3 од Законот за) крајбрежното море Ј 
на Федеративна Народна Република Југославија)^ 
вклучувајќи и забрана на пловидбата во тие води.; 

2. Оваа одлука влегува во сила со де^аот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Ри. бр. 192 
23 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потп.ретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

310. 
Врз основа на чл. 81 ет. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ ТЕЖИНАТА НА ГОЛЕМИТЕ 
ПРАТКИ ШТО СЕ ПРЕВЕЗУВААТ СО БРОДОВИ 

1. На секоја пратка (полет и секој друг предмет) 
со бруто тежина од 1000 кг нагоре, без оглед дали е 
непакувана односно наполно или деломично паку-
вана, која се предава на територијата на Југосла-
вија со цел да се превезе по море или по внатрешен 
пловен пат, мора пред утоварувањето на бродот да 
се стави! ознака на тежината. 

Со ознаката на тежината, на пратката треба со 
букви или јасно разбирливи знаци да се означи на 
кои места пратката има да се фаќа при ракувањето 
и како со неа треба да се ракува. 

2. Ознаката на тежината на пратката се испи-
шува на лесно уочливото место од нејзината обвив-
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ка (амбалажа) или на одделно ливче (етикета) што и' 
се придодава на пратката. 

Ознаката на тежината се испишува во кило-
грами, и тоа со цифри во големина намалку 8 см и 
во дебелина 1 см во боја што јасно се истакнува Ја 
подлогата на која се испишува. 

Испишувањето на ознаката на тежината не смее 
да биде извршено со средство што е осетливо на 
допир со вода или се менува под влијание на сон-
цето 

3. Ако на подрачјето на луката односно при-
стаништето ќе постојат расположиви технички 
средства за точно оценување тежината на пратките, 
или ако пратката е од таква природа што е тешко 
да се утврди нејзината тежина, или аг.о пратката 
поради својата природа може да претрпи измени во 
свотата тежина, се означува нејзнината приближна 
тежина, со забелешка дека е назначена приближната 
темнина на пратката, 

Приближната тежина на пратката се утврдува 
спрема волуменот и природата на отокот а. 

4. Обврската за испитување тежината на прат-
ката паѓа на утоварувачот на пратката односно на 
неговиот претставник. 

Одговорноста за штетните последици што можат 
да настанат за поодделно правно или физичко лице, 
кон о и за бродот поради поставување Р: ли с1еву-
в п в е неточна или нејасна ознака на тежината на 
пратката, ја сносува утоварувачот на пратката од-
нос-а неговиот претставник. 

о. Тежината означена на пратката мора да биде 
, внесена во транспортните исправи што ја придржу-

ваат пратка те, 
Внесувањето ознаката на тежината на пратката 

, го транспортните исправи што ги составуван издава 
I С ударот односно возачот, се врши според диспози-
цијата од утоварувачот односно неговиот претстав-
ни::, а боодарот односно возачот одговара за внеое-
зтата тежина според одредбите од договорот за пре-
воз, односно според прописите и правните правила 
што се применуваат во поморскиот транспорт одно-
сно во транспортот по внатрешен оловен пат. 

6. Одредбите од оваа одлука не се применуваат 
на пратките што се превезуваат во растурена со-
стојба. 

Исто така, од примената на одредбите од оваа 
одлука се изземаат пратките што се наоѓаат во тран-

. з::т низ Југославија, освен ако реекспедицијата на 
свие пратки од територијата на Југославија ја врши 
нов утоварувач. 

7. Надзор над спроведувањето на оваа одлука 
ќе вршат органите од инспекцијата на трудот. 

За примената на одредбите од оваа одлука не-
посредно ќе се грижат и територијално надлежните 
лучки капетании односно капетаниите на пристани-
штата, кои за секој случај прекршок на овие про-
писи веднаш ќе ја известат надлежната инспек-

' ција на трудот. 
Инспекцијата на трудот може, сообразно одред-

бата на чл. 24 од Законот за инспекцијата на тру-
\ дот, да го забрани утоЕарувањето на пратките на 

кои не е означена тежината според одредбите од 
оваа одлука. 

: Органите на лучка капетанија односно капета-
нија на пристаниште ќе забранат, по потреба, да 
Ји сл лови бродот ако не е постапено според одредби-
те од оваа одлука. 

8. Со парична казна до 10ЛОО динари ќе се 
казни утоварувачот односно неговиот претставник: 

а) ако точна ознака на тежината не стави на 
пратката преку 1000 кг (точ. 1 ст. 1); 

б) ако не означи на кои места пратката има да 
се фаќа (точ. 1 ст. 2); 

в) ако не изврши означување на начинот пред-
виден во точ. 2 на оваа одлука; 

г) ако не означи приближна Тежина во слу-
чаите предвидени во точ. 3 од оваа оДлдеа. 

АдминистратиЕНо-казвената, постелка по прекр-
шоците од оваа одлука ќе се води според одредбиве 
од Основниот закон за прекршоците. 

9. Оваа одлука влегува во сила за еден месев од 
денот на нејзиното објавување во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Р. п. бр 200 
24 јуни 1955 година 

Белград 

Сојузен новргнеп ссзет 

Секретар, Потпретседател. 
Законик, с. р. Светозар Гу;-поповиќ, с. р. 

311. 

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УПОТРЕБАТА НА ОЛОВНО БЕЛИЛО И ОЛО-
ВЕН СУЛФАТ ПРИ БОЈАДИСУВАЊЕ 

1. Се забранува употребата на оловно белило и 
оловен сулфат, како и на сите производи што содр-
жат од овие пигменти, при бојадисување на внатре-
шни простории (ѕидови, подови, инсталации и др.). 

Оловното белило и оловните сулфати, како и 
сите продукти кои содржат од овие пигменти, можат 
да се употребуваат при бојадисување надворешните 
делови од зградите и објектите на слободен поостар, 
површините на бродовите, мостовите, железничките 
конструкции и другите постројки каде што условите 
тоа нужно го бараат. 

П. Исклучително од одредбите на претходната 
точка, дозволена е употребата на оловни бои од точ. 
I ако не содржат повеќе од 2% олово. 

III. Во случаите кога е допуштена употребата на 
оловни бои (тон. 1 ст. 2 и тон. II од оваа одлука), за -
брането е на овие работи да се запослуваат жени и 
лица помлади од 13 години сообразно одредбата од 
чл. 1 на Уредбата за забрана на запослување жени 
и младина на определени работи. 

Лицата од претходниот став не можат да се за-
п е к у в а а т ни на работите чистење простории во кои 
оловните бои се приготвуваат, мешаат, чуваат или 
пакуваат. 

Исклучително, на лица помлади од 18 години 
може да се дозволи да се запослат на овие работи, 
ако тоа го бара потребата за стручно оспособување. 
Такво запослување не може да трае повеќе од че-
тири недели во текот на една година. 

IV. На работниците што работат со оловни бои, 
претпријатијата се должни да им обезбедат хигиена 
ско-техничка заштита пропишана за работа со опа-
сни материјали, особено во смисла на одредбите од 
чл. 90—97 од Општиот правилник за хигиенски и 
технички заштитни мерки при работа. 

V. Прл употребата на оловни бои претпријати-
јата се должни да обезбедат употреба на тие бои во 
форма на тесто, готова боја, емајл или лак. Овие бои 
не смеат да се употребуваат во прав. 

Претпријатијата исто така се должни да се 
грижат: 

1) оловните бои грижливо да се чуваат и да се 
употребуваат само од садовите на кои јасно е обеле-
жено дека содржат оловни бои; 

2) стружењето, драскањето и глачањето на пред^ 
метите обоени со оловни бои да се врши дури откако 
тие предмети претходно ќе бидат овлан^енц, а отпа-
доците да се остранат додева се ушт,е во, влажна со-
стојба; 
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3) работите со оловни бои, ако не се вршат на 
чист воздух, да се вршат во одделни простории, на 
кои мора да биде јасно напишано дека тука се вр-
шат работи со оловни бои и дека во нив; е забранет 
пристапот на лицата кои не се запослени на тие 
работи; 

4) алатките што се употребуваат ири работа, да 
се држат чисто и да не се чистат со суво стружење; 

5) масите на кои се работи да бидат прекриени 
со матер,ијал кој не пропушта и чија површина е 
глатка за да може лесно да се чисти. 

VI. На работите со оловни бои претпријатијата 
не смеат да примаат лица кои претходно не се пре-
гледани лекарски (член 10 од Општиот правилник за 
хигиенските и техничките заштитни мерки при ра-
ботата). 

Претпријатијата се должни лицата запее лени на 
работа со оловни бои да ги испратат на лекарски 
преглед најмалку еднаш во шест месеци, како и да 
водат евиденција за овие прегледи сообразно одред-
бите од Наредбата за задолжително вршење пери-
одични медицински прегледи. 

VII. Претпријатијата на работите бојадисување 
со оловни бои не можат да запослуваат работници 
што болувале од труење од олово (сатурнизам), 

Во случај на појава труење со олово претприја-
тијата се должни веднаш да го известат надлежниот 
завод за социјално осигурување и надлежната ин-
спекција на трудот. 

VIII. Евиденцијата и статистиката за оболува-
м, ата и смртните случаи од труење со олово ќе ги 
водат органите на социјалното осигурување. 

IX. Во секое претпријатие, на работилиште, во 
работилница, односно на работно место каде што се 
врши бојадисување со оловно белило, оловни сул-
фати и продукти што содржат од овие пигменти, на 
видно место треба да се истакне оваа одлука. 

X. Надзор над спроведувањето на оваа одлука ќе 
вршат органите на инспекцијата на трудот. 

XI. Сообразно одредбите од чл. 94 од Законот за 
здравствено осигурување, ќе се казни стопанската ор-
ганизација односно одговорното лице: 4 

1) ако употреби оловни бои од точ. I ст. 1 при 
бојадисување внатрешноста на просториите; 

2) ако жени или лица помлади од 18 години за-
нос ли на работите од точ. III ст. 1 и 2; 

3) ако на лицата запослени на работите со оловни, 
бои не им обезбеди заштита според одредбите од 
тон. IV; 

4) ако не обезбеди употреба на оловните бои во 
форма на тесто, готова боја, емајл или лак, или 
овие бои ги употреби во форма на прав; 

5) ако на работите со оловни бои запосли лице 
кое претходно не е прегледано лекарски или кое 
болувало од сатурнизам; 

6) ако барем еднаш во шест месеци не ги испра-
ти на лекарски преглед лицата што работат со олов-
ни бои; 

7) ако за секоја појава на сатурнизам не ги из-
вести веднаш органите од тон. VII ст. 2; 

8) ако на видно место не ја истакне оваа одлука 
според одредбите од точ. IX. 

XII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Служба гиот на ФНРЈ". 

Р. П. бр. 191 
23 јуни 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Велжо ЗекоБИЌ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

312. 

Врз основа на чл. 18 ст. 5 и чл. 03 ст. 3 од 
Уредбата за организацијата и работењето на Соју-
зниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/54), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРОТ ЗА ПРАША-
ЊАТА НА ТРУДОТ и РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ПРИ ; 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДАВА ОДО- , 
ЕРЕМИЈА НА ПРОПИСИ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕ-
МА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

1. Се овластува секретарот за прашањата на -
трудот и работните односи при Сојузниот извршен: ^ 
совет од името на Сојузниот извршен совет да дава , 
одобренија на прописи за стручната спрема на ра-
ботниците и службениците на трговските претпри- / 
јатија и трговските дуќани како и на трговските Ј 
деловни единици што ги донесува Сојузот на тргов-
ските комори на Југославија врз основа, на одред- . 
бата од чл. 8 на Уредбата за измени и дополненија!' 
на уредбата за трговската дејност и трговските / 
претпоијатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/55). 

2. Ова решение влегува во сила. со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 233 
4 јули 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светсзар Вукмановиќ, с. р. 

313. 

Врз основа на точ. 2 од Одлуката за на в а 
на трошоците за здравствените легитимации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/55), Извршниот одбор 
на Скупштината на Сојузниот завод за социјално 
осигурување донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЦЕНАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА 

1) Примерок здравствена легитимација ќе се / 
наплатува од осигурено лице по цена од 40.— дин.. 

2) Републичките заводи за сопијалко осигуру-
вање ќе ги обезбедат околиските (градските) заводи 
за социјално осигурување со потребен број легити-
мации тт ќе ја пресметаат на товар односно во ко-
рист на околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување разликата што ќе се покаже помеѓу 
набавната цена за здравствена легитимација и це-
ната што се наплатува од осигурено лице. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

1 Сојузен завод за социјално осигурување . , ^ 

Бр. 5831 
16 јуни 1955 година 

Белград 
Директор, 

' Зденко Хас, с. р. 
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Брз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за 
организацијата, работењето и управувањето со Ју -
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРИГОДНА ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО 
НА. ;'.?ВЛТА МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА ГРА-

ФИКА ВО ЉУБЉАНА 
По повод одржувањето на Првата меѓународна 

изложеа на графика во Љубљана, на 3 јули 1955 
година ќе се шушти во промет пригодна поштенска 
марка од 15 динари. 

Површината на марката, на виолетносив тон — 
без бела рамка, ја исполнуваат буквите во текст на 
с;:', венески и француски јазик: „I Меѓународна из-
ложба на графика Љубљана 1955", со натпис „Ју-
гославија" и ознака на вредноста „15" во темна боја, 
-а потоа'цртеж на стилизиран змеј (амблем па градот 
"Љгг-Усгта) во црнозелена боја. 

Ј; аа марка ќе биде во продажба к а ј сите пого-
леми пошти до утрошокот, а за франкирање на по-

ене ките п-ратки ќе важи до срокот што дополни-
телно се определи со решение. 

За. 4342 
20 Јуни 19Г\"у година 

^елгоо.: 
Генерална дирекција на поштите, 

лефоните 
телеграфите и те-

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
установело е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување највисоки продажни цени за определени 
производи: објавен во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
' .13/55 е поткрадната долу приведената грешка, та се 
дава следнава 

И С П Р А В К А 
НА О Д Л У К А Т А ЗА ОПРЕДЕЛУВАШЕ НАЈВИСОКИ 
П Р О Д А Ж Н И ЦЕПИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ! ПРОИЗВОДИ 

Во тон. V под 14) во шестиот и седмиот ред па-
тос го зборовите „за свињска сурова кожа Ја класа, 
како и за прави и кадрави влакна" треба да стојат 
зборовите „за свињска сурова кожа 1а класа, со 
прави и кадрави влакна". 

О?, Сојузниот извршен совет, 22 јуни 1955 година, 
Белград. 

II 
Се назначува 
Макс Баќе, вонреден пратеник и ополномоштен 

министер на ФНРЈ во Шведска, и за! вонреден пра-
теник и ополномоштен министер на Федеративна 
Народна Република Југослав-ија во Исланд. 

III 
за надворешн,и работи ќе Државниот секретар 

го изврши овој указ. 

IV 
О Е О Ј указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
13 јуни 1955 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

302. 

Претседателот т; Републиката врз основа на чл. 
71 точ. 4 од Устариот закон, а по (Предлог од Др-
жавниот секретар За надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛГТГОСТА ВОНРЕДЕН ПРА-
ТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ПО ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР, 

НА ФНРЈ ВО ИСЛАНД 
I 

Се отповикува 
Др Дарко Чернеј од должноста вонреден пра-

теник и ополномоштен министер на Федеративна На-
родна Република Југославија во Исланд. 

303. 

305. 

306. 

307. 

308. 

309. 

310. 

312. 

313. 

314. 

469 

486 

492 

492 

Указ за прогласување на Законот за 
^словенската народна армија 
Указ за прогласување на Законот за док-
торат на науките 

304. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за трговската дејност и за тргов-
ските претпријатија и дуќани 
Одлука за унапредување на хигиенската 
и техничката заштита работењето 
Одлука за определување скусено работно 
време за работите во градежништвото 
што се вршат во кесони 
Одлука за здравствена заштита на ли-
цата што уживаат постојана државна по-
мош и за начинот на исплатата на оваа 
помош 
Одлука за паушалните основи за опреде-
лување ^надоместокот наместо плата за 
работниците во помали занаетчиски и 
помали угостителски дуќани — 
Одлука за овластување директорот на 
Управата за поморство и речен сообраќај 
да пропишува мерки потребни за осигу-
рување безбедноста на пловидбата 
Одлука за означување тежината на голе-
мите пратки што се превезуваат со бро-
дови 

311. Одлука за употребата на оловно белило и 
оловен сулфат при бојадисување 
Решение за овластување на секретарот 
за прашањата на трудот и работните од-
носи при Сојузот извршен совет да дрва 
одобренија на прописи за стручната спре-
ма на работниците и службениците на 
трговските претпријатија и дуќани -
Решение за цената на здравствената ле-

Решение за пуштање во промет на при-
годна поштенска марка по повод одржу-
вањето на првата Меѓународна изложба 
на графика во Љубљана — — 

Исправка на одлуката за определување на ј -
високи продажни цени за определени 
производи 

Страна Ј у -

487 

492 

493 

493 

493 

494 

- 495 

495 

490 

т 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - новипско-нз давачко претпријатие - Белград! Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорев уредник Слободап М. Нешови^. Улица Краљевиќ^ Марка бр, Л 

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


