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v С А В Е З Н О  ВЕЋЕ

Прва седница
(27 новембра 1948)

Почетак у 17,15 часова.
ГТри уласку у дворану, чланове Савезне владе на челу са 

нотпретседником Владе Едвардом Кардељом и чланове Прет- 
седништва Савезног већа на челу са претседником Савезног 
.већа Владимиром Симићем народни посланици бурно по- 
здрављају.

Претседавао лретседник Владимир Симић (Изборни 
срез Београд III).

Претседник: Отварам прву седницу III ванредног засе- 
дањ а Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ.

Записник данашње седнице водиће секретар Момчило 
Марковић. ■*

Изволите саслушати Указ Президијума о сазивању На- 
родне скупштине Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије у III ванредно заседање:

На основу члана 74 Устава ФНРЈ Президијум Народне 
■скупштнне ФНРЈ доноси

У K A 3
Народна скупштина Федеративне Народне Републике 

Југославије сазива се у III ванредно заседање на дан 27 но- 
вембра 1948 године.

У. Бр. 1541 
о новембра 1948 године 

Беаград

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

З а  Секретара
Потпретседннк Претседник

М. Пијаде, с. р. др И. Рибар, с. р.



(Читање Указа народни посланиди саслушали су сто-
јећи).

Влада ФНРЈ поднела je Савезном већу на решење за- 
конске предлоге, и то:

1) Предлог закона о обалном мору Федеративне На- 
родне Републике Југославије;

2) Предлог закона о војним кривичним делима;
3) Предлог закона о почасним звањима трудбеника;
4) Предлог закона о проналасцима и техничким уса- 

вршењима;
5) Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

аграрној реформи и колонизацији;
6) Предлог закона о измени Закона о штампи;
7) Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

држављанству Федеративне Народне Републике Југославије, и
8) Предлог закона о изменама и допунама Зак^на о 

инспекцији рада.
Сви ови законски предлози, у смислу члана 59 послов- 

ника, достављени су одмах Законодавно.м одбору а нсто 
тако и свима народним посланицима поштом.' Законо- 
давни одбор по свима овим законским предлозима поднео 
je своје извештаје, који су штампани са пречишћеним тек- 
стовима законских предлога, .раздељени народним опослани- 
цима и ставиће се на дневни ред кад Веће о томе донесе 
одлуку.

Влада ФНРЈ поднела je Савезном већу на потврду 
уредбе донесене у времену од 27 септембра до 17 новембра. 
194-8 године на основу Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за 
доношење уредаба :по питањима из народне привреде.

Списак уредаба je штампан и раздељен народннм по- 
сланицима.

Народни посланици: Никола Бошковић, Павле Јовиче- 
вић, Боге Кузмановски, Ђура Богданов, Радомир Матић и 
Бранко Пађен молили су отсуство ca III ванредног заседања 
по 3 до 4 дана.

Предлажем Већу да се овим ^ародним посланицима 
одобри отсуство од два дана.

Прима ли Веће овај лредлог? (Прима). Објављујем да 
су отсуства овим народним посланицима одобрена сннако 
како je Претседништво предложило.

Извештавам Веће да сам све молбе и жалбе које су 
приспеле Већу од закључења VI редовног заседања до данас 
упутио Одбору за молбе и жалбе на поступак.



Прелазимо на дневни ред: утврђивање дневног реда.
Предлажем, у име Претседништва Савезног већа, сле- 

дећи дневни ред:
1) претрес Предлога закона о почасћим звањима труд> 

беника;
2) претрес Предлога закона о проналасцима и технич- 

ким усавршењима;
3) претрес Предлога закона о изменама и допунама За- 

кона о инопекцији рада;
4) претрес Предлога закона о војним кривичним де- 

лима;
5) претрес Предлога закона о обалном мору Федера- 

тивне Народне Републике Југославије;
6) претрес Предлога закона о изменама и допунама За- 

кона о аграрној реформи и колонизацији;
7) претрес Предлога закона о измени Закона о штампи;
8) претрес Предлога закона о изменама и допунама За- 

кона о држављанству Федеративне Народне Реттублике Југо- 
славије;

9) предлог Президијума Народне скупштине Федера- 
тивне Народне Републике Југославије за 'потврду указа; и

10) предлог Владе Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије за потврду уредаба донетих на основу Закона о 
овлашћењу Влади Федеративне Народне Републике Југосл i- 
ви]€ за доношење уредаба из области народне привреде и 
финансија у времену од 27 септембра до 17 новембра 1948 
године.

Прима ли Веће овај предложени дневни ред? (Прима).
Пошто Веће прима предложени дневни ред, објављујеч 

да je дневни ред лримљен онако како je Претседништво пред- 
ложило.

На овај начин дневни ред наше данашње седнице je 
исдрпен и, tTTpe но што закључнм седннцу, молим чланове 
Законодавног одбора да пређу у дворану где Законодавни 
одбор држи седнице.

Закључујем данашњу седницу, а другу одређујем за 
^утра у 9 часова пре подне.

|Седница je закључена у 17,45 часова).
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V EC E n a r o d a

Prva sednica
(27 novembra 1948)

Početak u 17,15 časova.
Pretsedavao pretsedniik Josip Vidmar (NR Slovenija).
Pretsednik: Otvaram prvu sednicu II! vanrednog zase

danja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik današnje 
sednice vodice sekretar Mihailo Grbič.

Pre početka sednice molim Veče da sasluša Ukaz Prezi- 
dijuma Narodne skupštine FNRJ o sazivanju III vanrednog 
zasedanja: (Svi narodni poslanici usbaju).

Na osnovu člana 74 Ustava FNRJ Prezidijum Narodne 
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije donosi

U K A Z

Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugo 
slavije saziva se u lili vanredno zasedanje na dan 27 novembra 
1948 godine.

U. Br. 1541
5 novembra 1948 godine 

Beograd

Prezidijum Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Za Sekretara
Potpretsednik Pretsednik

M. Pijade, s. r. dr I. Ribar, s. r.

Saopštavam Veču da  je Vlada FNRJ, u simislu člana 63
l)9tava, dostavila Veču naroda na rešavanje sledeče zakonske 
predloge: 1) Predlog zakona o vojnim krivičnim delima;



2) Predlog zakona o pronalascima i tehničkim usavršenjima;
3) Predlog zakona o obalnom moril Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije; 4) Predlog zakona o počasnim zvanjima 
trudbenika; 5) Predlog zakona o izmenama i dopunama Za
kona o agrarno j reformi i kolonizaciji; 6) Predlog zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federativne 
Narodne Republike- Jugoslavije; 7) Predlog zakona o izmeni 
Zakona o štampi i 8) Predlog zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o inšpekciji nada.

Svi o vi zakonski predloži, u smislu čl am a 59 poslovnika, 
dostavljeni su Zakonodavnom odboru, a isto tako poštom i 
Cvirna narodnim poslamcima.

Zakonodavni odbor, po  svim ovim zakonskim p redi oz im a, 
podneo je Veču svoje izveštaje, koji su otštampani i sa pre
čiščenim tekstovima zakonskih predloga razdeljeni narodnim 
poslanfcima, a staviče se na dnevni- red kad to Veče odluči.

Saopštava se da je Vlada FNRJ podnela Veču naroda na 
potvrdu uredbe donete u vremenu od 27 septembra do 17 no
vembra 1948 godine na osnovu Zakona o ovlaščenyu Vlade 
FNRJ za donošenje uredaba po pitanjima iz narodne privrede. 
Spisak uredaba je otStampan i razdeljen narodnim poslanifcima.

Prezidijum Narodne skupštine FNRJ podneo je Veću na
roda na odobrenje i potvrdu ukaze donesene, u smislu člana 74 
Ustava FNRJ, izmedu VI redovnog 4* Ш vanrednog zasedanja.

Saopštavam da su sve molbe i žalbe dostavljene Veču 
naroda upučene Odboru za molbe i žalbe Veča naroda.

Izvolite saslušati molbe narodnih poslanika za otsustva. 
Narodni poslanici Anka Berns, Petar Masnič, Antun Augustin- 
‘čič, Vidmar Tone, Venko Markovski i Šefket Maglajlič mole 
po  pet dana otsustva.

Predlažem da Veče odobri' tražena otsustva. Prima H Veče 
ovaj predlog? (Prima). Tražena otsustva su odobrena.

Prelazimo na dnevni red. Dnevni red današnje sednice 
je: utvrdivanje dnevnog reda.

Predlažem Veču naroda za narednu sednicu sledeči 
dnevni red:

1) pretres Predloga zakona o počasnim zvanjima trudbe
nika;

2) pretres Predloga zakona o pronalascima i tehničkim 
usavršenjima;

3) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za
kona o inšpekciji rada;

4) pretres Predloga zakona o vojnim krivičnim delima;



5) pretres Predloga zakona o obalnom moru Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije;

6) pretres  Predloga zakona o izmenama i dopunama Za
g o n a  o agrarnoj reformi i kolonizaciji;

7) pretres Predloga zakona o izmeni Zakona o štampi;
8) pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Za

kona o državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugo
slavije;

9) pretres Predloga Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 
za potvrdu ukaza donesenih, u smislu člana 74 Uspava FNRJ, 
femeđu VI redovnog i Ш vanrednog zasedanja;

10) pretres predloga Vlade FNRJ za potvrdu uredaba 
donesenih na osnovu Zakona o ovlaščenju Vlade FNRJ za dono- 
šenje uredaba iz oblasti narodne privrede.

Prima li Veče ovaj dnevni red? (Prima). Objavljujem da 
je dnevni red za narednu sednicu prihvačen.

Pošto je dnevni red današnje sednice iscrpen, zaključu
jem današnju sednicu, a iduču zakazujem za sutra u 9 časova.

(Sednfca je zaključena u 17,25 časova)





С А В Е З Н О  ВЕЋЕ

Друга седница
(28 новембра 1948)

Почетак у 9,25 часова.
При уласку у дворану, чланове Савезне владе на челу 

са претседником Владе маршалом Југаславије Јосипом Бро- 
зом Титом и чланове Претседништва Савезног већа на челу 
са претседником Савезног већа Владимиром Симићем на- 
родни посланици бурно поздрављају.

Претседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам другу седницу III ванредног засе- 

дања Савезног већа Народне скупштине. Записник данашње 
седнице водиће секретар Вида Томшич. 'Изволите чути зали- 
сник са прошле седнице.

Секретар Вида Томшич (Изборни срез Ново Место, HP 
Словенија) чита записник седнице од 27 новембра.

Претседник: Има ли примедаба на прочитани записник? 
(Нема). Пошто примедаба нема, записник се оверава.

Претседништво Президијума Народне скупштине Феде- 
ративне Народне Републике Јутославије упутило je Прет- 
седнику Савезног већа акт сл^деће садржине:

ПРЕТСЕДНИШТВО 
ПРЕЗИДИЈУМА 1НАРОДНЕ СКУОШТИНЕ ФНРЈ 

Пов. Бр. 77

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о г p а д
Извештавате се да je  Претседншитво Президијума 

Народне скупштине ФНРЈ, «а основу -предлога који je Прези- 
дијуму поднело Јавно тужиоштво ФНРЈ, донело решење да



се одобрн локретање кривичног поступка против народног 
посланика Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ Неџат 
Аголија, и да се може сагласно закону наредити његово ли- 
шен>е слободе.

Претседништво Президијума je донело своје решење 
сагласно овлашћењу чл. 69, став 2<Устава ФНРЈ, а на основу 
података које садржи предлог Јавног тужиоштва ФНРЈ, a 
којн се састоји у следећем:

1) у току 1945 године одмах после ослобођења крио je 
једног одметника-бандита, а затим организовао његово даље 
скривање;

2) користећи свој службени положај увлачио je непри- 
јатељске елементе у државни апарат;

3) снстематски je вршио ратно-хушкачку пропаганду — 
како ће, тобоже, неминовно доћи до рата и тиме уносио 
неспокојство и немир у масе ћ распиривао шовинистичку 
мржњу.

Дакле, постоји основана сумња да je Неџат Агол« пред- 
њим радом починио кривична дела из чл. 2 ст. 1 Закона о 
кривичним делима против народа и државе.

27 новемора 19Ф8 године 
Београд

Секретар
^  М. Перуиичић, с. р.

И други акг:

ПРЕТСЕДНИШТВО 
ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУГШЈТИНЕ
ФЕДЕРАТИВКЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Пов. Бр. 81

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г р  а д

Извештавате се да je Претседништво Президијума 
Народне скуадтине ФНРЈ, на основу лредлога који je  Пре- 
зидијуму поднело Јавно тужиоштво ФНРЈ, донело реигење 
да се одобри покретање кривичног лоступка против народног 
посланика Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ Owtepa 
Глухића, и да се може, сагласно закону, наредити његово ли- 
шење слободе.



Претседништво Президијума je донело своје решење 
сагласно овлашћењу чл. 69 ст. 2 Устава ФНРЈ, а на основу' 
података које садржи предлог Јавног тужиоштва ФНРЈ, a 
који се еастоје у следећем:

Јавно тужиоштво ФНРЈ располаже са доказним мате- 
ријалом из кога се основано установљује да je Глухић Омер 
у току 1948 године у више наврата утајио одређене износе 
новца из касе Комитета за социјално старање, чији je лот- 
цретседннк био, да je вршио утају износа одређених као 
социјалну помоћ извесним лицима и да je прогивлравно и 
неовлашћено расипао и у сопствене сврхе улотребљавао фи- 
нанси-ска средства Комитета за социјално старање при Влади 
ФНРЈ.

Из лисма које je Омер Глухић улутио Претседнику Ко- 
митета за социјално старање, дана 22 новембра т. г., јасно 
пронзлази да je Глухић починио горња дела што и сам лри- 
знаје.

27 новембра 1948 године 
Београд

Секретар 
М. Перуничић, с. р.

Сагласно члану 33 пасловника. Претседништво Прези^ 
дијума доставља одлуке Већу на надлежно одобрење. Зато 
литам Веће да ли одбрава ове одлуке? (Сви одобравају). 
Има ли кога ко не одобрава? (Нема).

Објављујем да су прочитане одлуке Претседништва 
Президијума одобрене.

Законодавни одбор Савезног већа подноси Савезном 
већу на -решење Предлог закона о Ордену јунака социјали- 
стичког ра(да. Предлог закона je већ раздељен народним 
посланицима и биће стављен на дневни ред кад Веће о томе 
донесе одлуку.

Народни посланици Панта Малишић и Антун Бабић 
моле отсуство ca III ванредног заседања због болести. Пред- 
лажем да се именованим поеланицима одобри по два дана 
отсуства. Да ли се лрима предлог Претседништва? (Прнма 
се). Објављујем да се именованим посланицима одобрава по 
два дана отсуства ca III ванредног заседања.

Требало би сада да пређемо на утврђени дневни ред. 
Али пре тога, Претседништво има један предлог за измену 
дневног реда.



Kao што сам •саолштао, Законодавни одбор je, кори- 
стећи се правом народних посланика на законодавну инлци- 
јативу, лоднео Предлог закона о Ордену јунака социјали- 
стичког рада. Због тога што овај законски предлог, по логици 
ствари, треба да претходи Предлогу закона о почасним зва- 
њима трудбеника, који je стављен као тачка лрва данашњег 
дневног реда, предлажем да се Предлог закона о Ордену 
јунака социјалистичког рада стави изузетно као тачка прва 
дневног реда, а да се остале тачке дневног реда помере за 
један. Да ли Савезно веће прима овај предлог? (Прима).

Објављујем да je дневни ред измењен утолико што je 
као прва тачка дневног реда стављен лретрес Предлога за- 
кона о Ордену јунака социјалистичког рада, а остале тачке 
дневног реда померају се за један.

Известилац ио овом законском предлогу je народни 
посланик Ђуро Салај >па молим друга Салаја да саолшти 
извештај о овом законском лредлогу.

Известилац Ђуро Салај (Изборни срез Слав. Брод, 
HP Хрватска): (Чита извештај Законодавног одбора. — 
Видети прилог на крају књиге.)

Друтови народни посланици, у име Законодавног 
одбора, подлосим Савезном већу на решавање Предлог закона 
o О.рдену јунака социјалистичког рада. Потреба за доноше- 
њем овог закона je у тесној вези са Предлогом закона о по- 
часним звањима трудбеника, који се налази на дневном реду 
овог 'заседања. У члану 21 Предлога закона о почасним зва- 
њима трудбеника предвиђено je да се трудбенику који добиј^ 
почасно звање јунака социјалистичког рада ФНРЈ, као и ко- 
лективу који добиј-е почасно звање колектива — првака соци- 
јалистичког рада ФНРЈ и задрузи која добије почасно звање 
задруге — првака ФНРЈ обавезно додељује и^ррден јунака 
рада. У члану 21 поменутог закона било je предвиђено уста- 
новљење Ордена јунака рада али je Законодавни одбор, из 
законодавно-техничких разлога, морао тамо брисати тај про- 
пис, с тим да се донесе посебан закон који:« ће се установити 
овај нови орден. Законодавни одбор je уједно морао ускла- 
дити назив ордена са називом звања и према томе законски 
предлог носи назив: Предлог закона о Ордену јунака соци- 
јалистичког рада. Подлосећи Савезном већу овај законски 
предлог, Законодавни одбор моли Савезно веће да га у це- 
лости изволи усвојити.



Претседник: Прелазимо на претрес у начелу и у поједи- 
ностима Предлога закона о Ордену јунака социјалистнчког 
рада. Жели ли ко да узме учешћа у претресу овог законског 
предлога? (Нико се не јавља). Према томе, приступамо гла- 
сању. Ко je за Предлог закона о Ордену јунака соднјали- 
стичког рада, молим нека дигне руку. (Сви дижу руку). Хвала. 
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Предлог закона 
о Ордену јунака социјалистичког рада у Савезном већу 
једногласно прихваћен, и биће упућен Већу народа на са- 
гласност.

Друга тачка дневног реда je: претрес Предлога закона 
о л о ч а с тш  звањима трудбеника. И по овом законском пред- 
логу je известилад народни посланик Ђуро Салај. Молим 
известиоца да саопшти извештај Законодавног одбора.

Известилац Ђуро Салај: (Чита извештај Законодавног 
одбора. — Видети предлог на крају књиге.)

Овде je, другови, потребно подвући да, у вези са мало- 
ripe примл>еним Предлогом закона о Ордену јунака соција- 
листичког рада, потребно je у члану 21, после речи „Орден 
јунака“ додати речи „социјалистичког рада“ . Надаље, при- 
ликом штахмпања тгречишћеног текста овог законског пред- 
^iora, лоткрала се штампарека грешка у члану 23. Став први 
члана 23 треба да гласи: „Почасно звање лрвака социјали- 
стичког рада и заслужног земљорадника траје три године, 
а почасно звање истакнутог првака. социјалистичкаг рада и 
заслужног земљорадника-задругара траје 5 година. Ова по- 
часна зван>а могу се добити више пута“.

Ja мислим да нема лотребе да вам саопштим друге 
измене, јер их имате у извештају Законодавног одбора.

Осим ових побројаних измена у законском тексту Одбор 
je учинио још извесне исправке ситне природе, односно штам- 
парске грешке. У Законодавном одбору израђен je пречиш- 
ћени текст овог законског предлога чије су измене и допуне 
наведене у извештају.

Подносећи овај извештај Законодавног одбора, молим 
Веће да га у целости изволи усвојити.

Другови народни посланици, револуционарне промене 
које су извршене у нашој земљи у току и после ослободи- 
лачког рата, промене које су из основа измениле политички 
и економски лоложај радничке класе и радних маса наше 
земље, имале су огроман утицај на одно-с радних људи према 

аду и према народној држави уопште.



Te револуционарне промене учиниле су да су мл~ 
лиони људи, који раније уопште нису били заинтересовани 
лривредом и производњом, односно унапређењем лривреде, 
данас у новој, народној, социјалистичкој Југославији постали 
активни и свесни учесници изградње, свесни гпадитељи соци- 
јализма у нашој домовини. У нашој земљи рад je престао 
да буде по својој суштини терет, поннжавајући, и кулук за 
радне људе. Рад у новој Југославији, држави радних људн;. 
претставља дело части.

На тим рсволуционарним лроменама у нашој земљи, 
на том новом положају радничке класе и радних маса у 
држави, развијао се и изграђивао нови, социјалистички однос 
трудбеника према раду. Тај нови однос према раду који je 
развијала наша Партија манифестовао се у радном полету 
који je обухватио све радне слојеве наше земље, који je 
обухватио све патриотске елементе у нашој домовини, соци- 
јалистичко такмичење претставља израз тог новог односа 
и радног полета. Ако анализирамо развој социјалистичког 
такмичења у нашој земљи, посебно у радничкој класи, кон- 
статоваћемо да социјалнстичко такмичење из године у годину 
обухвата све шире масе радничхе класе. Тако, на пример, док 
je такмичењем у 1947 години било обухваћено око 720.000 
људи, дотле je у 1948 години тај број порастао на 800.000, 
рачунајући само раднлке у производњи.

Социјалистичко такмичење се код нас јавља у првом 
реду као израз социјалистнчке свести наше радничке класе, 
као израз патриотизма и оданости радних људи према својој 
еоцијалистичкој домовини. О том новом односу трудбеника 
према раду сведоче у првом реду привредне победе наигих 
радних маса у борби за остварење Петогодишњег плана, 
Извршење плана лрве планске године у индустриској лрк>- 
изводњи са 101%, а у првој половини друге лланске године 
са 108%, упркос повећања ллана за 61 % у односу на 1947 
годину, лотврђује непобитну чињеницу да су наше радне 
масе, на челу са радничком класом, свесне своје исто^иске 
мисије и да оне у својој огромној већини постају свеснл 
градитељи социјализма, свесни борци за остварење Пето- 
годишњег плана.

Посебно треба истаћи ударништво које претставља нај- 
виши израз социјалистичког такмичења у Ha r no i  земљи. Развој 
социјалистичког такмичења нздвојио je и нзбацио на повр> 
шину ударнике — нови лик радника, који својим залаган>ем



предњачи у социјалистичкој изградњи, предњачи у -правил- 
ном социјалистичком односу према раду, према држави, 
према социјализму.

„Ударништво je својствено — рекао je друг Тито — 
и може бити остварљиво и корисно за. заједницу само у земљи 
у којој народ има власт у својој руци, тј. у земљама где се 
ради за потребе народа, а не за профит појединаца, у зем- 
љама које иду социјализму, у којима. je извршена национа- 
лизација свих продуктивних средстава или бар већине про- 
дуктивних снага и економике уопће“.

Социјалистичко такмичење, и посебно покрет ударни- 
штва, рационализлторства. и новаторства има огроман значај 
не само за повећање производње, већ, што je за изградњу 
социјализма нарочито важно, за подизање продуктивности 
рада, која по речима Лењина претставља „у крај-њој линији 
најважније, најглавније за победу новог друштвеног строја“.

Дозволите ми да ради илустрације наведем неке податке 
о шодизању продуктивности рада у нашој земљи. Радни учи- 
нак у 1947 години порастао je за 22% према 1946 години, a 
за пуних 37% према 1939 години, док je у 1948 години по- 
стигнут даљи пораст учинка у лакој индустрији за 14,5% 
у тешкој за 17,5%, у грађевинарству за 12% итд.

Ове цифре речито сведоче о томе да се у нашој земљи 
стално и систематски мења однос према раду, да расте соци- 
јалистичка свест наших трудбеника, а у првом реду свест 
радничке класе која се налази на челу народних маса. у борби 
за изградњу социјализма. Ове цифре сведоче и о стваралач- 
ким способностима радних маса, које су се могле испољити 
тек у држави ослобођеног рада, у земљи која изграђује 
социјализам.

Знатан потстрек развијању радног полета, у лрвом реду 
социјалистичког такмичења и ударништва, (претстављало je 
такође и признање народне власти најистакнутијим борцима 
Петогодишњег плана — ударницима.

Још априла месеца 1946 године донесен je Правилник 
о проглашавању ударника, којим je утврђено мерило за сти- 
цање почасног звања ударника, као знак признања за „само- 
прегорно залагање у обнови и привредној изградњи земље“. 
Примена тога правилника знатно je допринела да. се соци- 
јалистичко такмичење још више распламса, да се радне по- 
беде нижу једна за другом, а да, с друге стране, најистакну- 
тији радници добију заслужено друштвено признање, на- 
граде и повластице.
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Каснијим установљењем Ордена и Медаље рада, и ̂ њи- 
ховим додељивањем најбољим међу ударницима, новаторима, 
рационализаторима, привредним руководиоцима, друштвено 
признање радних подвига подигнуто je на још виши степен. 
Победе извојеване у првој и другој години Петогодишњег 
плана прославиле су нашу радничку класу и све радне људе 
и у земљи и ван граница наше домовине; оне су резултат 
дотле невиђеног радног елана и разбуктаних, раније спута- 
ваних, стваралачких способности широких трудбеничких 
маса. Чињеница да данас има већ преко 2700 одликованих, 
најбоље сведочи да je Президијум Народне скупштине ФНРЈ, 
у име народа наше земље, одао заслужено признање успе- 
сима првобораца нашег Петогодишњег плана.

Међутим, развитком социјалистичког такмичења, у току 
све замашније социјалистичке изграднзе, нужно се морају 
диференцирати заслуге радника, службеника, радних сељака, 
омладине, свих оних који активно учествују у борби за оства- 
рење Петогодишњег плана. Недовољно je постојање само 
назива „ударник“. Зато предлог закона, који je пред нама, 
лредвиђа пет почасних звања за заслужне трудбенике соци- 
јалистичке изградње, четири почасна звања за заслужне 
радне сељаке и заслужне трудбенике земљорадничког задру- 
гарства, почасно звање за трудбенике у пољопривреди који 
премашују просечне резултате у пољопривредној производњи 
и четири почасна звања радним колективима, установама и 
групама, чији су колективни резултати рада yr привредној 
изградњи квалитативно и квантитативно особито истакнути„ 
те могу служити као пример.

Осим тога, посебан значај овога законског предлога, 
по мом мишљењу, je у томе што предвиђа да се „поједина 
почасна звања могу доделити и трудбеницима који су се у 
области државне, друштвене, научне и културне изградње 
нарочито истакли својим залагањем у раду и заслугама за 
народ“, како je то речено у чл. 1. Чињеница да се додељи- 
вање почасног звања проширује и на службенике, јавне и  
културне раднике, организаторе' наше социјалистичке и'з- 
градње, научног и уметничког живота итд., претставља за 
њих особит знак признања народне власти за напоре и по- 
стигнуте успехе на разним пољима друштвене делатности, 
а 'претстављаће сигурно и убудуће сталан потстрек за даље 
залагање у правцу свестраног процвата наше земље.

Другови народни посланици, изгласавање овог закона 
даће новога полета развитку социјалистичког такмичења,



учиниће да у нашим творницама, рудницима, радилиштима и 
установама, у задругама, у градовима и селима буде све већц 
број заслужних, истакнутих трудбеника. Овај закон ће до- 
принети веома много да се ударништво још више омасови 
и подигне на виши степен, да се стално развија и учвршћује 
нов, социјалистички однос према раду и да он постане не- 
раздвојан део свести сваког трудбеника наше земље. У борби 
за иопуњење и премашење Титовог Петогодишњег плана од 
пресудне je важности да замах и полет социјалистичког так- 
мичења обухвати и последњег трудбеника, да продуктивност 
рада стално расте, да у борби за остварење својих задатака 
сваки радни човек улази свесно улажући све своје ствара- 
лачке способности. Додељивање почасних звања претставља 
велики допринос на томе путу, у борби за остварење Пето- 
годишњег плана — за изградњу социјализма.

Зато вас, другови народни посланици, у име Законо- 
давног одбора позивам да једнодушно гласате за овај за- 
конски предлог. (Дуготрајан аплауз).

Претеедник: Саопштавам Већу да je no овом законском 
предлогу повереник Владе друг др Јован Ђорђевић, по* 
моћник Секретара Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 
који се налази у дворани.

Приступамо претресу у начелу -и појединачно овог за- 
конског предлога. За реч се јавио друг Симо Комненић.

Симо Комненић (Изборни срез Кључ, HP Босна и Хер- 
цеговина): Другови и другарице народни .посланици, пред 
нама се налази Приједлог закона о почасним звањима труд- 
беника.

Приједлог овога закона нам још једном потврђује ко- 
лику бригу води наша Савезна влада, на челу са другом 
Титом, да би што боље и што правилније наградила труд и 
напоре трудбеника, које они улажу у извршењу Петого- 
дишњег плана на изградњтЈ социјализма у нашој земљи.

Нема сумње да je j дничка класа на челу свих трудбе- 
ника, под руководством своје авангарде Комунистичке пар- 
тије Југославије извршила задатак који je пред њу поста- 
вила народна револуција. Са каквим су еланом и пожртво- 
ваношћу прихватили трудбеници свој задатак у извршењу 
Петогодишњег плана. показују нам цифре стотина хиљада 
наших трудбеника који су добили почасна звања ударника.

Радничкој класи било je јасно, a то ју je научила Пар- 
тија и друг Тито, да у свакој социјалистичкој револуцији, — 
пошто je ријешен задатак освајања власти од стране труД-
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беничких маса и извршена експропријација капиталиста и 
велепосједника, — у први план нужно избија основни задатак 
стварања више друштвене формације него што je капита- 
лизам, то ће рећи повећање продуктивности рада, а у вези 
с тим и ради тога његова виша организација.

Наша народна власт нашла се у таквом положају, пошто 
je захваљујући побједи народноослободилачке борбе под ру- 
ководством Комунистичке партије, њеног Централног коми- 
тета на челу са другом Титом, над фашистичким окупаторима 
и домаћом буржоазијом, добила могућност да непосредно 
приступи том задатку, и да га се озбиљно прихвати. Овај за- 
датак није био нимало лак, нарочито послије онако разор- 
ног рата, паљевина и рушевина које }е претрпила наша 
земља.

Повећање продуктивности рада захтјева, прије свега, 
да се обезбједи материјална основа крупне индустрије: раз- 
витак производње горива, гвожђа, индустрије машина, хе- 
миска индустрија итд. Наша земља налазила се у повољним 
приликама послије рата, што je располагала, а располаже и 
данас, са довољним потребним залихама руда, разног угља, 
шуме и такорећи са свим потребним залихама сиоовина за 
бржи развитак привреде у нашој земљи. Но, није била јед- 
ноставна ствар покренути руднике. Свима нама je познато у 
каквом су се стању налазили рудници у тим данима, какве 
су биле могућности експлоатације рудника и наших шума, 
не рачуиајући само шта je учинио рат, него и дугогодишња 
пљачкашка експлоатација страних капитала и свих домаћих 
издајника.

Други услов за повећање продуктивности рада je про- 
свјетно и културно уздизање становника. Даље, услов еко- 
номског подизања je и повећање дисциплице трудбеника, 
умешности у раду, вјештине, интензивности рада, његове 
боље организације.

Наша Савезна влада, на челу са другом Титом, под ру- 
ководством Комунистичке партије приступила je организа- 
цији извршења ових задатака. Радничка класа, на челу свих 
трудбеника Југославије, прихватила ј-е овај задатак, свјесна 
да јој је тај задатак оставила њена-^побједа, под руковод- 
ством њене авангарде Комунистичке партије над фашистич- 
ким окупаторима и издајничком буржоазијом у ослободи- 
лачком рату, свјесна да за бољи живот није довољно сру- 
'шити буржоазију и узети власт у своје руке, него да треба



уложити још много труда и налора да би се постигао бољи и 
срећнији живот.

Резултати двогодишњег планског рада најрјечитије нам 
говоре о свијести «наших радних људи, колике je успјехе по- 
стигла радничка класа и остали трудбеници Југославије, то 
говори не само извршење него и премашење двогодишњег 
плана. To потврђују стотине хиљада ударника, новатора и 
рационализатора који су израсли у бици за извршење Пето- 
годишњег плана. Ja овдје нећу цитирати све те резултате, 
све уепјехе који су постигнути у изградњи наше земље, но 
хморам овдје изнијети само то, да су протекле двије године 
нашег Петогодишњге плана, године великог преокрета на 
свим пољима социјалистичке изградње.

Тај преокрет вршио се и врши се и даље у знаку од- 
лучне офанзиве социјализма иротив капиталистичких елеме- 
ната града и села. Карактеристична особина те офанзиве са- 
стоји се у томе што нам je .она већ донијела низ одлучујућих 
успјеха у основним областима социјалистичког преуређења 
наше народне привреде. Ако узмемо резултате, које смо по- 
стигли кроз прошле двије године на пољу привредне из- 
градње, која je за нас од одлучујућег значаја, онда тешко да 
се може сумњати у то да je једна од најважнијих чињеница, 
aKQ не и најважнија, наше изградње у протеклим годинама 
била та што нам je пошло за руком да постигнемо одлучан 
преокрет у области продуктивности рада.

Тај преокрет нашао je израза у развијању стварала-чке 
иницијативе и моћног радног полета милионских маса наших 
трудбеника на фронгу социјалистичке изградње. Развијање 
стваралачке иницијативе и радног полета маса добијало je 
потстицаја по трима главним линијама: по линији борбе про- 
тив бирократизма који спутава радну иницијативу и радну 
активност маса, путем самокритике; даље, по линији борбе 
против забушаната и рушилаца радне дисциплине, путем со- 
цијалистичког такмичења; и најзад, по линији борбе протиз 
шаблона и учмалости у производњи, путем организованог 
непрекидног рада. Као резултат имамо огромно достигнуће 
на фронту рада у облику узајамног позивања на рад мили- 
онских маса радног народа града и села у свим крајевима 
наше земље. Значај тога достигнућа заиста je неоцјењив, јер 
само радни полет милионских маса може обезбједити прогре- 
сивни пораст продуктивности рада, без кога се не може ни 
замислити коначна побједа социјализма над капитализмом.



Ово нам говори још и то да су се дубоке и огромне 
промјене учиниле и у правцу културног и идеолошког узди- 
зања наших трудбеничких маса.

Све се ово могло постигнути само под мудрим руко- 
водством Комунистичке партије, њеног Централног комитета 
на челу са другом Титом. Протекле двије године пок-азале су 
да Партија с успјехом испуњава тај задатак одлучно савла- 
ђујући тешкоће које стоје на том путу. Напори наше Владе 
и наше Партије, које су они улагали да се дође до оваквих 
резултата, показују да се стопу 'по стопу ишло са свакоднев- 
ним успјесима наших ‘трудбеника, награђујући те успјехе на 
строго социјалистичким принципима.

На основу такве правилне политике наше Владе могле 
су доћи до пуног изражаја стваралачке снаге, могли су се 
развити они велики таленти у нашим радним масама, који 
нису дошли, нити су уопште могли доћи до изражаја у старој 
капиталистичкој Југославији, _-као и данас што не могу доћи 
у свим капиталистичким земљама, јер се политика тих земаља 
своди на линију што већег угњетавања радних људи.

И овај 'приједлог закона, који je предложила наша 
Влада на одобрење овом дому, још више ће учврстити све 
досада постигнуте успјехе наших трудбеничких маса, он ће 
још више придонијети повећању радног елана, развитку 
стваралачке самоиницијативе маса, до још већег изражаја 
постојећих талената у нашим радним масама и још више 
учврстити политичку и економску независност Федеративне 
Народне Републике Југославије. Он прелази из досадашњих 
оквира награђивања и иде даље у ширину, обухватајући 
трудбенике села, сељачких радних задруга и земљораднич- 
ких задруга уопште, трудбеника, који се несебично залажу 
v реконструкцији пољопривреде, примјец>ујући агротехничке 
и друге мјере у нашој пољопривреди борећи се за што већи 
принос, борећи се како би што више учинили. за изградњу 
социјализма у нашој земљи.

И у овој грани наше привреде јављају се јунаци рада 
што локазује да је правилан став наше Владе, која овим 
приједлогом закона обухвата и њих.

Ово je још један доказ како наша Влада и Партија, 
на челу са другом Титом, живе на проблемима и настоје 
свим силама да их повољно ријеше на добро свих народа 
Југославије.

Увјерен сам, да ће радничка класа и сви трудбеници 
града и села с одушевљењем поздравити и ову мјеру наше 
Владе и уложити све своје напоре на даљем свом усавр-



шавању, проналажењу свих могућих средстава за лакше из- 
вршење Петогодишњег плана, будно пратити све тешкоће 
Владе и Партије с којима се оне свакодневно боре у извр* 
шењу Петогодишњег плана, и усмјерити све своје снаге У 
циљу помагања Влади и Партији на извршењу ових задатака.

Изјављујем да ћу гласати за овај закон. (Аплауз).
Претседник: Има реч народни посланик Јанко Симе- 

уновић. (Аплауз).
Јанко Симеуновић (Изборни срез бољевачки, HP Србија): 

Другови народни посланици, данас у овом Већу имамо да 
изгласамо Закон о почасним звањима трудбеника. Ja бих 
се укратко задржао на неким ставкама из предлога овога 
закона, хтео бих да повучем извесне чињенице, које ће, ло 
мом мишљењу, утицати на још већу активизацију радних 
.људи и колектива, на које се овај закон односи.

У социјалистичкој изградњи наше земље радничка 
класа, наше радно сељаштво и сви радни људи улажу 
огромне напоре’за што брже остварење социјализма, за што 
скорију изградњу лепшег и бољег живота за радни свет. У 
нашој индустрији, у рударству, у пољопривреди као и у оста- 
лим гранама наше привредне и културне делатности ми сва- 
кодневно примећујемо све више и више успеха које постижу 
радни људи, за чије се остварење свакодневно несебично 
залажу стотине хиљада трудбеника широм деле наше земље. 
После ослобођења земље, за чије су извојевање наши народи 
дали неоцењиве жртве, у нашој радничкој класи непрекидно 
се развијао радни полет и такхмичарски дух; радништво нове 
Југославије улагало je сре снаге да се земља подигне из ру- 
шевина и пустоши и да се створе сви услови за прелаз на 
наш први Петогодишњи план. А под руководством радничке 
класе,фадно сељаштво широм целе Југославије и сви радни 
људи, који су у бившој Југославији били. спутавани од раз- 
них експлоататорских елемената исто тако неуморно су раз- 
вијали свестрану делатност на унапређењу наше пољопри- 
вреде и на културном лреображају наших заосталих народа. 
Сви ови многобројни трудбеници као и широке масе радних 
људи свесни су да се боре за изградњу социјализма у својој 
земљи, да се социјализам сигурно може изградити свесним 
напорима радника, радних сељака и народне интелигенције, 
.који, не жалећи труда, дају све од себе да би изградили своју 
социјалистичку домовину.

Многи од ових нај-заслужнијих трудбеника овим за- 
коном ће добити оправдано и заслуженсгпризнање, земља им



овим даје награду за самопрегоран и пожртвован рад. Али„ 
по моме мишљењу, значај овог закона није само у овоме. 
Поред тога што ће овим законом бити награђени сви најза- 
служнији трудбеници наше земље, он ће умногоме утицат» 
на још шири радни замах наших трудбеничких маса града 
и села. Ja мислим да ће после изгласавања овог закона елан 
и радни хероизам обухватити још шире радне масе, све he 
више да сазри сазнање код наших радних људи да се код 
нас људи цене само опрема раду, да се у нашој социјали* 
стичкој домовини рад претвара у радост за радног човека. 
Звање ударник, првак социјалистичког рада итд., затим за- 
служни земљорадник, заслужни земљорадник-задругар n 
друга почасна звања утицаће да радне масе још више за- 
воле своју социјалистичку земљу и да у тој вољеној земљи 
још.више развијају све своје стваралачке снаге. Зато ће рад- 
ничка класа и сви радни људи нове Југославије поздравити 
и прихватити овај 'закон као свој и биће неизмерно захвални 
овом високом дому, јер га доноси баш у време највећих на- 
пора наше социјалистичке изградње, у време друге, <4ipe- 
судне године нашег Петогодишњег плана, када су успеси 
најочигледнији и када они јасно говоре да наша земља, под 
руководством друга Тита, сигурно корача у социјализам.

Хтео бих још да подвучем важност чланова 11 и 17 
овог предлога закона, у којима се говори да се почасна звања 
из овога закона додељују не само појединим трудбеницима, 
него и радним колективима и установама, као и земљорад- 
ничким задругама. Ово ће, другови, умногоме да допринесе 
да се код нас још више развије масовни радни хероизам, 
још више ће да привлачи заосталије радне колективе и за- 
друге да се такмиче са најбољима и да такмичарски дух обу- 
?Јвати милионске радне масе града и села широм целе наше 
земље.

Због свега овога ja се у потпуности слажем са пред- 
логом овога закона и гласаћу за њега. (Аплауз).

Претседник: Пошто нема више пријављених говорника, 
а нити предлога да се законски текст чита, то стављам на 
гласање Предлог закона о почасним звањима трудбеника.; 
Гласа се заједно са амандманом код члана 21, који je дао 
Законодавни одбор, и са изменама стилизације кој-е je из- 
вестилац прочитао. Ко je за Предлог закона о почасним зва- 
њима трудбеника, нега дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли 
ко против? (Нема. —* Дуготрајан аплауз). Објављујем да je  
Предлог закона о почасним звањима трудбеника у целини



црихваћен, и да ће бити упућен Већу народа сагласно 
69 члану. пословника.

Прелазимо на трећу тачку дневног реда: 'претрес Пред-Ч 
лога закона о проналасцима и техничким усавршењима. 
■По овом законском -предлогу повереници Владе су Војислав 
Срзентић и др Јован Ђорђевић, помоћник Секретара Прези- 
дијума Народне скупштине ФНРЈ. Известилац je народни 
посланик Михаило Ђуровић. Молим друга Ђуровића да са- 
општи извештај Законодавног одбора.

Известилац Михаило Ђуровић (Изборни срез масуричко- 
пољанички, HP Србија): (Чита извештај Законодавног одбора.
— Видети прилог на крају књиге.)

Пре него што бих рекао неколико речи у своје лично 
име о овом законском предлогу, молим вас да примите 
знању да су се у тексту поткрале неке озбиљније штампарске 
грешке које треба иоправити и то:

У ставу 1 члана *67 уместо „изводљив“ треба ставити 
речи „применљив и користан“.

Исто тако омашком испуштен je члан 79 чији пречи- 
шћен текст гласи: „У тсжу рокова одређених за испитивање 
пријављених техничких унапређења или рационализаторских 
предлога мора се донети решење којим се унапређење или 
предлог било прима ради искоришћавања, било одби}а, било 
преузима ради даљег испитивања или експериментисања. 
Ово решење мора бити одмах саопштено подносиоцу 
пријаве.“

Испуштен je и трећи став члана 81 који гласи: „Са- 
везна надлештва, установе, предузећа или друге јединице 
упућују решење о примању предлога са описом техничког 
унапређења или рационализаторског предлога Савезној 
управи за проналазаштво.“

Другови и другарице народни посланици,
Узимајући реч по овом предлогу закона у своје лично 

име, нећу се задржавати на његовим начелним поставкама. 
Оне, наравно, саме по себи имају битну важност, као и у 
сваком другом законском предлогу, а у случају овог још 
и више, због тога што оне по свом духу претстављају у 
овој области нашег законодавства нешто сасвим ново..Како 
су, међутим, начелни основи овога предлога закона довољно 
истакнути и разјашњени како у извештају Закоиодавног од- 
бора, који сам саопштио, тако и у образложењу којим je 
друг министар Кидрич пропратио законски предлог, то о 
њима нећу говорити, већ ћу се укратко осврнути на смисао



Једне од конкретних одредаба овога предлога закона, која ће 
у његовој примени играти важну улогу, а сем тога и на т -  
весне диспозиције поступка за остварење заштите права на 

v проналазак, које ће сигурно интересовати многе наше људе.
И 'по мом мишљењу, другови, ј-една од најважнијих 

одредаба овог законског предлога, једна од оних чијом ће 
правилном лрименом он добити свој.пуни друштвени значај, 
јесте одредба члана 1. Овај члан, управо, садржи две од- 
редбе: у првој, која je начелна уставна одредба пренета на 
област проналазаштва као друштвено-корисну област, декла- 
рира се принцип заштите и старања државе за проналаске 
грађана ФНРЈ, док се у другој одредби, која je изражена у 
ставу 2 овога члана и о којој мислим да говорим, конкрети- 
зује то старање државе обезбеђујући проналазачкој делат- 
ности услове правилног развоја у нашем друштву.

Ова друга одредба гласи: „Држава преко надлештава, 
установа и предузећа, а нарочито преко научно-истраживач- 
ких института, лабораторија, бироа и других истраживачких 
установа омогућује, лотстиче и развија проналазачку де- 
латност.“

Мора се пре свега рећи, да ова одредба само као за- 
конска клаузула, то јест као нешто писано у закону, тгрет- 
ставља извесну новину за наше људе. Омогућавати, потсти- 
цати и развијати проналазачку делатност није досада било 
наложено код нас, али je било наложено друштвеним теж- 
њама и практиковало се такорећи чињеничним путем у из- 
градњи наше земље. Дужности и задаци 'према проналаза- 
штву, које ова одредба поставља пред поменуте установе, 
а у првом реду лред највише органе државне управе, нису у 
принципу неке нове дужности и нови задаци, пошто их ове 
организације већ извршују у изградњи социјализма у нашој 
земљи. Међутим, чињеница да су сада ове дужности и ови 
задаци добили своју формулацију у закону, макар и овако 
општу, садржи у себи нешто ново и има известан значај 
који није само формалног карактера. Њоме се обавезе наших 
људи према проналазаштву појачавају. У етапи која -следује 
иза ступања на снагу овог закона, ма колико да су наши 
људц навикли на вршење одговарајућих дужности, посто- 
јаће за њих појачана обавеза да их врше више системати- 
зовано, по извееном ллану и, по могућству, без пропуста. 
Мислим да тај смисао треба првенствено придати старању 
које се овом одредбом предлога закона посвећује прона- 
лазачкој делатности код нас.



Дух ове одредбе je реалан и конструктиван. Она се, 
на пример, не би смела протумачити тако да се државне и 
друштвене организације о којима се у њој говори односе 
према проналазаштву као каква добротворна друштва. Кад 
се у овој одредби говори о потстицању проналазаштва и 
проналазачке делатности, свакако се најмање мисли на то да 
се људи наградама намамљују да лроналазе што било. На- 
против, одредба значи да су поменуте организације дужне 
да, пре свега, систематизују још више проналазачку делат- 
ност у свом одговарајућем делсжругу, да je планирају у 
оквиру својих ‘потреба и према својим условима. Потстаћи 
проналазаштво може се, као и свака друга људска делатност, 
најпре тиме што ће се проблеми изнаћи и конкретизовати, 
што ће се правилно поставити, јер проналазачи иду за лро- 
блемима, не измишљајући их тако радо колико их радо 
решавају, итд. Стога сматрам да ће све наше државне и дру- 
штвене организације, свака у свом подручју, у томе систе- 
матизовању сопствене проблематике, изналажењу сопствених 
проблема, у њиховом правилном постављању у оквиру соп- 
ствених и општих техничких могућности, наћи један од нај- 
бољих начина да, у смислу, ове одредбе, буду још више 
.конструктивне у области нашег проналазаштва.

Радећи досад у области прналазаштва без икаквог пи- 
саног закона и примењујући донекле само нове социјали- 
стичке облике заштите проналазака и старања за њих, али 
свакако ослањајући се на високу социјалну свест наших рад- 
них људи и уз помоћ њихових синдикалних организација 
као и директива руководства, ми смо у овој области већ по- 
стигли завидне успехе. Док je, на пример, у периоду од 1941 
д о  1948 године било свега 266 наших патената, дотле стати- 
стички подаци само за 1948 годину показују да смо у тој 
години имали 980 пријављених новаторских предлога и 1.972 
рационализаторска предлога, међу којима сигурно има 
аутора стварних проналазака. Тај новаторски и рационали- 
заторски покрет узима сваким даном све шире размере. А све 
то доказује да je одредба о Kqjoj je реч, која je такорећи 
пресађена у закон из наше праксе, већ потврдила практично 
своју огромну друштвену вредност. Њену примену треба, 
.дакле, убудуће систематски разрађивати. «

Мислим да ће примена ове одредбе и за државу зна- 
чити даље 'проширење њених обавеза, у првом реду за ма- 
теријално и стручно оспособљавање и организацију установа 
које ће на проналасцима радити непо.средно или посредно, 
како би и оне могле у области проналазаштва успешно да



извршују своје задатке. У томе погледу код нас je учињен; 
крупан корак напред оснивањем знатног броја научно-истра- 
живачких института и омогућењем њиховог рада. Међутим, 
кад je реч о проналазаштву, тде  решење многих проблема 
технике и примењене науке захтева посебан правац рада и 
улагање знатних средстава и снага, биће свакако потребно- 
оснивати и нове установе које ће заједно са постојећим ужи- 
вати моћну потпору државе, у ком смислу je држава већ 
ангажована одредбом чл. 1 овог законског предлога.

Било би, другови, још одредаба о којима би се у по- 
зитивном смислу могло говорити. На пример, о новој класи- 
фикацији проналазака, о критеријумима примењеним за од- 
ређивање и додељивање награда о поступку испитивања 
проналаска, односно техничког усавршења итд. Ja ћу то 
оставити евентуалним другим говорницима, а вас молим да 
ми дозволите да овде са неколико речи још укажем на по- 
ступак за остваривање заштите права на проналазак. О томе 
поступку je у Законодавном одбору било много говора и у  
томе смислу ćy извесни чланови предлога потпуно прера- 
ђени. С обзиром да та ствар живо интересује многе наше 
радне људе, сматрам да тај поступак треба и овде истаћи и 
о њему говорити. Тако, на пример, поступак за издавање- 
проналазачког сведочанства код нас ће, у смислу овог за- 
кона, убудуће бити следећи:

Пријава се подноси министарству или комитету Владе 
ФНРЈ, министарству комуналних послова народне републике, 
односно главном задружном савезу, у чију надлежност према 
својој природи и намени долази одређени проналазак.

Ако пријава није састављена у прописаном облику, над- 
лежни орган позваће пријавиоца да je исправи или допуни 
у року који му одреди.

Примљене пријаве и накнадно примљене допуне и 
исправке надлежни орган доставља на даљи поступак Сл- 
везној управи за проналазаштво најдоцније у року од 10 
дана. Свака пријава се упућује најдоцније у року од 10 дана 
и на испитивање у погледу техничке применљивости и кори- 
сности 'проналаска, које врше научно-истраживачки инсти- 
тути, бирои, лабораторије или предузећа.

Савезна управа за проналазаштво испитује пријаву у 
погледу новости и техничке изводљивости и доставља изве- 
штај о испитивању (експертизи) надлежном органу најдоц- 
није у року од два месеца од дана када je примила пријаву 
проналаска.

28



Надлежни орган који je примио извештај о испитивању 
(експертизи) дужан je да најдоцније у року од месец дана 
од  пријема овог извештаја донесе решење о издавању или 
одбијању издавања проналазачког сведочанства.

Надлежни орган je дужан да у донетом решењу о из- 
давању проналазачког сведочанства упозна пријавиоца и са 
нацртом формулације проналаска (формула проналаска). 
Пријавилац који није задовољан предложеном формулом 
проналаска има право да најдоцније у року од 30 дана од 
дана пријема решења поднесе жалбу Савезној управи за про- 
налазаштво како против решења о издавању проналазачког 
сведочанства, тако и против решења о одбијању издавања 
проналазачког сведочанства. Савезна управа за проналаза- 
штво дужна je донети коначно решење најдоцније у року од 
месец дана по пријему жалбе.

Ако надлежни орган нађе да се проналазак не може 
примити у лредложеном облику или обиму или да се за 
њега не може уопште издати проналазачко сведочанство, 
обавестиће о томе пријавиоца наводећи своје разлоге и по- 
датке из екопертизе, о којима пријавилац има право да се 
изјасни у року који му се одреди. По пријему изјашњења 
пријавиоца надлежни орган доноси решење против кога при- 
јавилац има право жалбе у року од 30 дана од саопштења 
решења надлежном министру односно претседнику комитета, 
чије je решење коначно.

Ако пријавилац није поднео жалбу на предложену фор- 
мулу проналаска или кад je жалба постала правоснажна, 
надлежно министарство односно комитет доноси решење о 
издавању проналазачког сведочанства и доставља га Са- 
везној управи за проналазаштво.

Савезна управа за проналазаштво надлежна je да из- 
врши коначно формулисање проналазачког сведочанства, 
као и да изврши регистрацију и објављивање проналаска.

Ако пријављени проналазак не одговара захтевима 
прописаним овим законом, Савезна управа за проналазаштво 
може одбити да региструје проналазачко сведочанства. У 
свом решењу дужна je да обавести пријавиоца и надлежно 
министарство односно комитет најдоцније у року од 30 дана. 
од пријема иредмета за регистрацију.

Регистровани проналасци се затим објављују у „Бил- 
тену проналазака“.

После учињене регистрације врши се издавање >прона- 
лазачког сведочанства, за чије je издавање надлежно мини- 
старство или комитет коме je поднета пријава о проналаску.



Поступак за издавање патента, са малим изузецима, 
сличан je овоме.

Ja ћу ту прочитати само поступак за остварење права 
на техничко усавршење. Пријава техничког усавршења то су 
управо они облици проналаска који-су код нас најчешћи и 
због тога и најинтересантнији.

Пријава техничког унапређења или рационализаторског 
предлога подноси се надлештву, установи, предузећу или 
другој јединици у чији круг делатности долази одређено 
техничко усавршење. :Пријава се подноси писмено, а. може 
се изузетно поднети и усмено. Предузећа, установе, бирои, 
лабораторије, научно-истраживачки институти, опитне ста- 
нице, задружне и друге друштвене привредне организације 
дужне су указати сваку техничку и стручну помоћ подно- 
сиоцу пријаве и саму пријаву формулисати, уколико je аутору 
техничког усаврше^а помоћ потребна.

Пријава мора бити испитана у одређеном року од оног 
надлештва, установе или предузећа коме je била поднета, 
У току тога рока мора се донети решење којим се прима 
предлог ради искоришћавања, или се ‘Преузима ради даљег 
испитивања или експериментисања, или се одбиј-а. Ово ре- 
шење саопштава се одмах подносиоцу пријаве.

На решење којим се одбија предложено техничко уна- 
пређење или рационализаторски предлог пријавилац има 
право жалбе надлежном министру односно претседнику ко- 
митета Владе ФНРЈ, односно народне републике, чије je ре- 
шење коначно.

Односна јединица.упућује решење о примању предлога, 
са описом техничког унапређења или рационализаторског 
предлога, управи за проналазаштво при републичкој план- 
ској комисији.

Савезне јединице упућују решење о примању предлога 
са описом Савезној управи за проналазаштво.

Управа за проналазаштво народне републике, односно 
Савезна управа, има право да чини ириговоре у погледу пра- 
вилности донетих решења о признању права на техничко 
усавршење. Оне су дужне да најдоцније у року од 15 дана 
упуте цео предмет са својим приговором надлежном репу- 
бличком односно савезном министарству или комитету.

Министри, односно претседници комитета доносе ко- 
начно решење, којим потврђују или поништавају решење 
својих подређених јединица.



Јединица која je  пријаву примила и испитала изводљи- 
вост поднетог предлога издаје подносиоцу предлога диплому 
о техничком унапређењу односно уверење о рационализатор- 
ском предлогу најдоцније у року од 10 дана по пријему по- 
тврдног мишљења управе за проналазаштво народне репу- 
блике односно Савезне управе за проналазаштво или решења 
министра или претоедника комитета.

Као што видите, другови, овај поступак je доста упрош- 
ћен у свима случајевима који се појављују у пракси.

С тиме бих завршио своја излагања о законском пред- 
логу о проналасцима и техничким усавршењима. Овај закон- 
ски предлог je, као што сте видели, замишљен врло широко 
и обухватио je не само непосредну материју коју наслов 
наговештава, већ ћ цео склоп друштвено-економских и прав- 
них прблема у веза са изванредно значајном и сасвим посеб- 
ном функцијом проналазачке делатности у нашем друштву 
и модерном друштву уопште. Сматрам да су ти проблеми 
добили своје не само савремено већ и здраво решење у овом 
законском предлогу, те вас молим да га ^зволите усвојити. 
(Аплауз).

Претседник: Пре прелаза на лретјрес у начелу и у поједи- 
ностима по овом предлогу, саопштавам Већу да je Претседни- 
штво примило од Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ предлог о једном амандману. 
Предлог гласи:
КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
И Ш Г РА Д Њ У  НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

ВЛАДЕ Ф1НРЈ 
27 новембра 1948 године

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о г p а д
Слободан сам замолити Претседника Савезног већа да 

приликом претреса Предлога закона о проналасцима и тех- 
ничким усавршењима саопшти Већу следећи предлог за 
измену у Закону о проналасцима и техничким усавршењима:

Предлажем да се у другој реченици члана 69, у другом 
реду уместо речи „Савезној управи за проналазаштво“ стави 
„Претседнику Савезне планске комисије“. Сагласно томе по- 
следња реченица овог члана мења се и гласи: „Претседник 
Савезне планске комисије доноси коначно решење“.

ЗГ



Образложење:
По досадашњој формулацији било je предвиђено да се 

против решења којим се одређује издавање, односно којим 
се одбија издавање проналазачког сведочанства, подноси 
жалба Савезној управи за проналазаштво. Међутим, како ова 
решења доносе савезна министарства или комитети, односно 
■no правилу министри као њихови руководиоци, то je оправ- 
дано и сагласно односима међу органима државне управе да 
у овом случају по жалби решава Претседник Савезне планске 
комисије, јер je Савезна планска комисија „највиши државни 
орган за руковођење проналазаштвом“ према члану 54 Пред- 
лога закона о проналасцима и техничким усавршењима.

Замењивање последње реченице члана 69 новом предло- 
женом формулацијом има за циљ да сагласи ову реченицу 
учињеној промени у претходној и да изостави одређени рок 
који се не може унапред ограничити, јер ће решавање по 
жалбама варирати према сложености конкретних случајева 
жалбе против решења о одређеном издавању а нарочито о 
одбијању издавања проналазачког сведочанства.

Потпретседник Владе ФНРЈ 
и Претседник Комитета за законодавстио 

и изградњу народне власти

Едвард Кардељ, с. р.

Према пословнику, амандман предлагача закона, самим 
тим што je од његове стране учињен, претставља саставни 
део закона. Поред тога амандман који je прочитао извести- 
лац код чл. 67 претставља део предлога закона о коме he се 
сада дискутовати и о коме ће се доцније гласати.

Прелазимо на претрес предлога у начелу и у поједино- 
стима. За реч се јавио народни лосланик Сретен Вучковић.

Сретен Вучковић (Изборни срез поречки, HP Србија): 
Другови народни посланици, Закон о проналасцима и технич- 
ким усавршењима још више омогућава појачавање усаврша- 
вања и напредак наше технике, појачавање наше планске 
привреде. Много талената има у нашем радном народу, у 
радничкој класи, у нашем техничком кадру, али ти таленти 
■нису могли да дођу до изражаја у ранијем капиталистичком 
уређењу, нису могли да дођу до 'изражаја због тога што су 
њихови проналасци били само предмет експлоатације капи- 
талиста и буржоазије и зато што њихови проналасци нису



понекад ' могли да дођу до пуног изражаја због тога што нису 
одговарали интересима капиталиста.

Постоји дубока разлика између односа према пронала- 
.зачима, према људима који усавршавају техничке могућно- 
сти, у капиталистичком и у социјалистичком поретку. Овај 
.закон ј ~>lu једном подвлачп колико су дубоке промене извр- 
ИЈене у нашем друштву, колико су дубоке промене извршене 
код нас у односу npeivia радним људима и у односу према 
људима који су проналазачи и који раде на сталном уса- 
вршавању и проналажењу нових могућности у техници и 
индустрији.

Проналасци у капиталистичком свету служе да се пове- 
ћају профити или ради тога да се омогући већа пљачка 
радног народа, да се обори стандард радног народа и да се 
избаце милиони радних л>уди на улицу.

Усавршавање технике у капиталистичком свегу служи 
ради гсојачавања позиција капиталиста и империјалиста, ради 
угњетавања и експлоатације радничке класе, ради угњета- 
вања поробљених народа и ради претњи слободним наро- 
дима, ради уцењивања у међународној политици.

Однос у социјалистичком друштву према проналасцима 
je  сасвим друкчији. Однос у социјалистичком друштву je 
такав да се проналасци сваким даном умножавају, појачавају, 
да би омогућили срећнији и бољи живот радног народа, да 
•би олакшали рад и створили благостање. Однос према про- 
налазачима у капиталистичком свету није однос као према 
људима који омогућују срећу и бољи живот човечанства 
уопштс, већ je, исто тако, ексилоататорски као што je експло- 
ататор :ки и према читавом радном народу. Много има при- 
мера Ј-.ако су велики проналазачи, а још више мали, били 
.забора.вљени и умирали на улици.

С-вај закон још једном показује колика je брига наше 
држави, нашег друштва за ттроналаске и проналазачке та- 
ленте. Он ће омогућити да се покрену и најшири слојеви 
нашег радног народа, људи талентовани који могу допри- 
нети да се наша техника, наша привреда појача новим про- 
дуктивним могућностима. Он ће покренути не само појединце 
него и колективе да својим искуствима допринесу да се наша 
привреда обогати и усаврши. Овај закон je ликвидирао изве- 
£не мање грешке према неким проналазачима, рационали- 
заторима и новаторима. које су се раније догађале, и тиме 
j e  омогућио да сви ти проналазачки таленти допринесу да 
:наше социјалистичко друштво, да наша социјалистичка отаџ-
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бина ојача, а наша привреда сваким даном расте. Он je мо- 
билисао све таленте да допринесу свој велики удео v учвр- 
шћењу и сталном јачању нашег социјалистичког друштва и 
наше социјалистичке отаџбине. Ради тога изјављујем да hу  
гласати за овај законски предлог. (Аплауз).

Претседник: Пошто нема других пријавл>ених говор- 
ника по овм законском предлогу, стављам на гласање Пред- 
лог закона о проналасцима и техничким усавршењима. Ко je 
за Предлог закона о проналасцима и техничким усаврше- 
н>има, нека дигну руку. (Сви дижу руку). Има ли ко 
против? (Нема). Објављујем да je Предлог закона о прона- 
ласцима и техничким усавршењима у Савезном већу једно- 
гласно прихваћен и да ће бити упућен Већу иарода на са- 
гласност.

Четврта тачка дневнаг реда je: претрес Предлога закона 
о изменама и допунама Закона о инспекцији рада. Извести- 
лац Законодавног одбора je народни посланик Мехмед Хоџа. 
Молим известиоца да саопшти извештај Законодавног одбора.

Известилац Мехмед Хоџа (Изборни срез грачаничко- 
приштински, ИР Србија): (Чита извештај Законодавног
одбора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови и другарице народни посланици, ви сте добили 
благовремено пречишћени Предлог закона о изменама и до- 
пуна.ма Закона о инспекцији рада. Допустите да у кратким 
потезима истакнем важне моменте у тим изменама и допу- 
нама. Свима je позната чињеница да наше законодавство иде 
раме уз раме и развија се упоредо са развитком наше државе 
и наше привреде. Закони, који не одговарају више ■ стварно- 
сти, укидају се. Закони, који се у пракси гтоказују као непот- 
пуни, допуњавају се, а за решавање нових проблема, које 
сам живот избацује на ловршину, подносе се нови закони. 
Због такве праксе, наша Влада предложила je из.мене и 
допуне у постојећем Закону о инспекцији рада од 1? децем- 
бра 1946 године.

Пре свега, треба нагласити да су промене и допуне у  
вези са задацима и организацијом инспекције рада битне 
и значајне.

Насупрот досадашњој подели на среске, окружне и спе- 
цијалне инспекције рада за саобраћај, рударство и топио- 
нице, уводи ее једаиствена инспекција рада организована на 
савезно-републиканском принципу, тако да механизам инспек- 
ције рада добије солидније форме и везује по вертикалној



и хоризонталној линији све органе инспекције рада, одређу- 
јући надлежност нижим и вишим органима инспекције рада. 
По досадашњим принципима, више инслекције рада нису 
имале права да врше и непосредну инспекцију у предузећима. 
Прак^а je показала да ово ограничење смањује ефикасност 
и слаби контролу над радом нижих инспекција. По овом 
предлогу закона отклоњен je тај недостатак утолико што 
отсада више инспекције рада могу вршити непосредну инспек- 
цију, а могу и поједине послове који су им овим законом 
стављени у непосредну дужност поверити нижим инспекци- 
јама рада.

Најважнији моменат, по мом мишљењу, у предложеном 
закону састоји се у томе што закон нарочито истиче обавезу 
свих послодаваца v државно-м, задружном и приватном сек- 
тору, да се старају о обавезама из уговора о раду и о тех- 
ничкој и здравствено-хигијенској заштити радника и запо- 
слених лица и ставља им v дужност да у својим инвестицио- 
ни.м и финансиским плановима предвиде потребна средства 
за потребу заш гите. Ако се узме у обзир коликом се брзином 
развијају лроизводне снаге и њима одговарајући продук- 
циони односи, ако се узме у обзир да су још у нашој земљи 
у употреби разне застареле машине и алати, онда je разум- 
љиво да cv ове обавезе за послодавце потпуно оправдане.

Ова чињеница je још један доказ више како наша Влада 
ФНР.Ј брине за радничку класу која je преко своје Партије 
носилац власти и предводник државног, привредног и дру- 
штвеног развитка у нашој земљи.

У погледу мера о техничкој и здравствено-хигијенској 
зашгити радника и залослених лица, иако су постигнути 
велики успеси, ствари не стоје баш најбоље. Нарочито v још 
заосталом приватном сектору, налазе се бездушни људи који 
покушавају различитим маневрима да прекрше радне односе 
nper.ia радницима и да их експлоатаицу, јер њихов главни 
циљ и јесте експлоатација а не заштита радника од несреће 
и тк>бол>шање услова живота радника уопште. На жалост, и у 
државном сектору привреде ту и тамо заузимају места људи 
са старим схватањима који не воде .толику бригу у погледу 
радних односа и заштите радника у раду. Они се више брину 
за производњу. Законе, уредбе, директиве, које су дате од 
стране Владе и надлежних органа у корист радника, држе 
по фијокама. Неки од њих имају образа да тврде како наши 
радни људи нису навикли на бољи живот, а када се деси нека 
некрећа, онда отварају све могуће књиге да потврде да je
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несрећа лошла због оправданих-техничких разлога или при- 
родних сила. Према томе казне за повреде дужности дирек- 
тора предузећа, руководилаца, послодаваца и других одго- 
ворних лица иогпуно су на месту. Руководиоци у нашем при- 
вредном апарату у суштини гтретстављају интересе народне 
државе која нема друге интересе сем оних које има радничка 
класа и радни народ уопште, то значи да они треба да се 
брину свакога дана за побољшање услова живота и благо- 
сгања радних људи у радном односу.

У нашој народној држави радник није објект експлоа- 
тације што je случај v капиталистичким земљама, у нашој 
•држави, која изграђује социјализам и која je већ постигла 
огромне успехе у том нравцу, радник претставља најдраго- 
ценију вредност. Брига за њега један je од најважнијих зада- 
така наше државе и као Доказ свега тога, између осталих 
мера служи и предложени пројект закона.

На крају могу да подвучем да према овом новом закон- 
ском предлогу јасно и одређено су поставл;>ени задаци и орга- 
низационе форме и овлашћења инспекцији рада у постојећим 
условима наше социјалистичке изградње. Упоредо са развит- 
ком наше привреде и са још већим појачањем социјалистич- 
ког привредног сектора, наше законодавство he се и дал>е 
разаијати и биће донети још бољи и бољи закони. Приме- 
љивање овог закона биће нова победа у корист радничке 
класе.

Из тих разлога ja гласам у целини за пројект зикона 
и у име Законодавног одбора молим све посланике да гласају 
за законски предлог. (Аплауз).

Претседник: Саопштавам Већу да je no овом законском 
предлогу повереник Владе Адам Катић, помоћник Министра 
рада ФНРЈ.

Приступа се претресу <у начелу и у појединостима. За 
реч се пријавио народни посланик Лазар Плавшић.

Лазар Плавшић (Изборни срез Сомбор, HP Србија): 
Другови народни посланици, пред нама je Предлог закона 
о изменама и допунама Закона о инспекцији рада. Скоро ће 
се навршити две године откако je тај закон донесен, за које 
време су се показале њсгове добре стране, као и недостаци 
у свестранијој и бољој заштити рада.

Успеси инспекције рада, спровођени досада у духу озог 
закона у циљу заштите рада, огледају се у следећим чиње- 
ницама:



У току прошле године одржано je 249 курсева н семи- 
нара за инспекторе рада са преко 6000 полазника. Организо- 
вано je 28 курсева на којима je оспособљено 1235 творнич- 
ких хигијеничара, а на иреко 93 семинара оспособљено ј-е за 
пружање прве помоћи 2355 лица. Органи инспекције рада v 
протеклој години извршили су преглед у 11% предузећа 
општедржавног значаја, у 75% нредузећа републиканског 
значаја и 42% предузећа локалног значаја, лри чему су утвр- 
дили близу 59 хиљада неправилности и недостатака. од којих 
je у току исте године отклоњен-о у просеку око 70%, имајући 
у виду предузећа сва три значаја.

Значајна je одредба чл. 3 овог закона, по којој се 
„овлашћује Централни одбор Савеза синдиката Југославије, 
да у споразуму са Министром рада ФНРЈ пропише правилник 
о избору и раду радничких инспектора“. Та одредба остаје 
на сназИ у овом закону и после предложених измена и допуна. 
Њен значај je у томе, што je тиме законским путем загаран- 
товано и одређено да инспекцију рада у извршењу њених 
задатака помажу раднички инспектори. Правилником je про- 
.писано да радничке инспекторе бирају сви радници и наме- 
штеници у сваком поједином предузећу и установи. На тај 
начин, слободно изабрани претставник радника постаје rio- 
моћни орган инспекције рад, као орган народне власти, којој 
помаже и која га помаже у вршењу задатака заштите рада.

На тај начин, ми данас у нашим предузећима и устано- 
зама имамо на хиљаде радничких инспектора и творничких 
хигијеничара, који су сви бирани из редова радника и наме- 
штенЈша, од којих су многи прошли одговарајуће курсеве 
и ко.^и пажл>иво бде да заштиту рада у нашим предузећима 
и установама подигну на највиши степен.

У предлогу ових измена и допуна остаје на снази у чл. 1 
пропис, који одређује да „у извршењу својих задатака ин- 
спекција рада сарађује са синдикалним организацијама“.

. ,Наш синдикални покрет, предвођен Комунистичком пар- 
тијохЈ, поред осталих задатака у области борбе за социјали- 
стичку изградњу, за материјално и културно подизање рад- 
ничке класе, поклања и одговарајућу пажњу и проблемима 
заштите рада.

Какву огромну ломоћ могу пружити наше синдикалне 
организације органима народне власти у правилном спрово- 
ђењу заштите рада може најбоље да локаже став Савеза син- 
диката Југославије, који расматра проблеме залЈтите рада 
у светлу следећих њених основних задатака:



1) значај заштите рада са гледишта чувања здравља и 
крепкости наших радника и службеника, и

2) значај заштите рада  са гледишта подизања продук- 
тивности рада.

Не.ма сумње да у условима наше народне власги, у  усло- 
вима борбе за изградњу социјализма, где се не ради за!инте- 
ресе капиталиста, него за интересе наших трудбеника, да 
постоји нераскидива веза између та два основна задатка 
заштите рада.

У нашим условима, заштита рада, као инструмент чу- 
вања здравља, и живота трудбеника извире из самог карак- 
тера народне власти, у којој je радничка класа не само њен 
најважнији ослонац, негч) и најважнији носилац социјали- 
стичке изградње, која се, поред осталог, и врши ради лепшег 
и срећнијег живота свих трудбеника.

У условима капитализма, зашгита рада, уколико и по- 
стоји, нема и не може имати такав карактер. Она се тамо 
врши искључиво ради дал^е, перфидније и потпуније експло- 
атације радне снаге, која je код њих само роба, способна за 
стварање вишка вредности.

У светлу тога првог задатка заштите рада огледа се 
наш социјалистички хуманизам, који радног човека, носиоца 
наше социјалистичке изградње ставља у средиште своје 
пажње. Свести број обољења, озледа и несрећних случајева 
на најмању могућну меру, разним заштитним техничким и 
хигијенским мерама, омогућити подизање здравственог Стања 
наших трудбеника, учинити да рад у наши-vi предузећима 
буде удобан, весео и полетан, то cv они хумани, човекољу- 
биви задаци, које решавају органи инспекције рада уз прмоћ 
наших синдикалних организација.

Да би се та хумана страна заштите рада у нашим усло- 
вима што доследније и што потпуније спровела у живот, 
резолуција 1 конгреса ЈСЈ обавезала je све синдикалне орга- 
низације, да je потребно:

„Развијати највећу акгивност у отклањању недостатака 
из обласги техничко-хигијенске и нравне заштите на раду 
и борити се против неодговорног односа појединих руково- 
дилаца нрема овом питању“ .

To значи да наше синдикалне организације морају раз- 
вијати свестрану активност, да се у што je могуће краћем 
року отклоне сви они техничко-хигијенски недостаци, који 
су остали по нашим предузећима, из времена, када су она 
припадала домаћим и страни.м капиталистима. А да би се то



постигло, неоиходно je развити васпитни рад у томе правцу 
и да сваки наш радник и службеник схвати да je питање пра- 
вилне и свестране примене техничко-хигијенских и осталих 
заштитних средстава и његова лична ствар, усмерена на чу- 
вање његова живота, здравља и стваралачке снаге, као кори- 
сног члсша наше државне заједнице.

Упоредо са гим, потребно je отклонити отпор поједи- 
них привредних руководилаца, који још нису у стању да 
схвате прави смисао и значај заштите рада v нашим условима 
и који су склони да je посматрају на стари, капиталистички 
начин, тј. да погцењују значај заштите наших радника и 
службеника, наносећи на тај начин штету и трудбеницима и 
нашој социјалистичкој изградњи.

На такве елементе односе се речи друга Тита, који je 
рекао:

„ . ..  Ми смо видјели из нашег Петогодишњег плана, 
колико je за нас тежак проблем оспособљавања нових ка- 
дрова на разним секторима наше привреде, а илак многи 
наши руководиоци и установе поступају потпуно аљкаво 
према радницима и чиновницима не водећи бригу о њима“.

У области правилне примене заштите рада потребно je 
поклонити дужну пажњу новопридошлим радницима и рад- 
ничкој омладини због тога што у нашу привреду непрекидно 
при гичу, десетине хиљада нових радника, већином омлади- 
наца са села, који су на разним омладинским акцијама стекли 
основна техничка знања. Да би се од њих створио високо 
квалификовани стручни кадар, толико потребан нашој инду- 
стрији,, потребно je предузети v области заштите рада све 
оне мере које ће код њих развити љубав за рад у предузе- 
ћима. l-V томе погледу стоје велики задаци пред органима 
инспекције рада и одговарајућим синдикалним форумима. 
Јер, греба схватити да апсолутаи број омладинаца долази 
са села, да су тамо живели под другим сколностима и усло- 
вима, {зд о н и х  какви владају у нашим предузећима и  у дру- 
LUTBeF/OM и културном животу радничке класе. Апсолутна 
већина тих омладинаца није навикла на усгаљени интензиван 
рад, на затворене просторије, на личну хигијену; они у до- 
вољној мери нису свесни опасности које постоје на поједи- 
ним радним местима и због тога су могућна међу њима и 
обол>ења, озледе и несрећни случајеви.

Све такве непријатности могу знатно да ометају ycrie- 
шно подизање младих квалификованих радника и због 
тога je задатак органа инспекције рада и синдикалних фо-



рума да огклоне све ге сметње, а за то им овај закон пружа 
могућности, и да новопридошлим омладинцима омиле наша 
индустриска лредузећа, која треба да им постану места њи- 
ховог сталног рада.

Руководећи се при спровођењу заштите рада у духу 
овог закона, тим принципима социјалистичког хумпнизма, 
органи инспекдије рада и синдикални форуми уједис реша- 
вају проблеме заштите рада и са гледишга подизања про- 
дуктивносги рада, као другог основног задатка.

Оставимо овде на страну онај технички фактор, којкг 
се огледа у савременим производним средствима, а од кога 
зависи степен продуктивности рада. Овде je реч о живим 
људима, руковаоцима и творцима свих техничких средстава 
и материјалних добара.

Ако бисмо ми у примени заштите рада испустили из: 
вида онај први задатак, онда je јасно да би тиме негирали 
карактер наше народне власти израсле из наше народне ре- 
волуциј-е, и да би се последице тога морале негативно одра- 
зити на повећање продуктивности рада, којом се одликује 
социјалистичка економика, потврђена победом социјализма 
у СССР и нашом победоносном социјалисгичком изградњо.м.

Треба подвући да се продуктивност рада не може у 
пуном опсегу постићи у оним предузећима где je велик број 
оболења, где се свакодневно догађају озледе и где услед; 
тога са лосла стално отсуствује или флуктуира известан број 
радника. У таквим предузећима производност рада, узета у  
целини, није опала само за толико радних часова или рлдних 
дана, калико je радника стварно недостајало на послу, него 
je тиме успорен и читав производни процес поедузећа.

Према томе, борба за што свестранију примену замтите 
рада у овим нашим предузећима, у циљу заш.тите наших рад- 
ника, значи, уствари, подизање продуктивности рада, : начкг 
омогућавање несметаног извршења наших планских ^ада- 
така, бржу изградњу социјализма.

Досадашње искуство показало нам je да многа лаша 
предузећа оскудевају у предметима зашгите рада не ради 
тога што иста не може да произведе наша индустрија или 
што се иста не могу набавити, него из простог разлога i i i t o  
такви предмети заштите рада нису на време планирани и тре- 
'бовани. При таквом стању ствари, јасно je да наша планска 
руководства нису могла на време задужити оперативне органе 
да лриступе производњи таквих предмета. Услед тога, када 
се у T O K v године покаже потреба за таквим предметима к



када се иста требују од административно-оперативних руко- 
водстава, онда се наиђе на чињеницу да исти нису раније ни: 
требовани, нису планирани, па према томе нису ни про- 
изведени.

А да бисмо се што више ослонили на наше властите 
нроизводне снаге, да бисмо се што више ослободили од 
увоза таквих предмета из иностранства, Први конгрес Ј О  
обавезао je све синдикалне организације да je потребно:

„Помоћи нашим новаторима и проналазачима у цил3у' 
проналажења и производње шго подеснијих заштитних мера“ .

Наш синдикални покрет може себи да поставља и да- 
решава такве задатке у области заштите рада због тога што 
се ослања на наше радно законодавство, у коме Закон о  
инспекцији рада заузима значајно место.

С обзиром на то да се досада и поред постојања закон- 
ских прописа и поред настојања органа инспекције рада и- 
синдиаклних организација, поједина предузећа и установе 
нису довољно старала за предузимање заштитних мера, нити 
су настојала да у потпуности спроведу у живот све правне- 
прописе о раду, потребна je допуна овог закона.

Ради тога члан 5 овако допуњеног Закона о инспекцији: 
рада прописује да

„У циљу заштите лица v радном односу сва државна 
предузећа, надлештва, установе, организације и приватни 
послодавци обавезни су старати се о потпуној и правилној' 
примени свих прописа о уређењу радних односа и сталном 
побољшању услова рада, као и благовремено предузимати 
све потребне техничке и здравствено-техничке зашгитне мере. 
Предузећа, надлештва и установе дужне су обезбедити у  
својим инвестиционим и финансиским плановима потребнаг 
средства за остварење зашгитних мера . .

Нема сумње’да ће овакви прописи Закона о инспекцијиг 
рада, као и казне које се предвиђају за неизвршење тих зада- 
така, имати вишеструки значај за развој и унапређење за~ 
штите рада.

Пре свега, прописи овога закона приморавају и оне по~ 
једине руководиоце који су на заштиту рада гледали као н а  
непотребан терет, који нису хмогли или нису хтели да схвате 
речи друга Тита, кад je рекао, да

„Многи код нас заборављају да су људи, кадрови, нај- 
драгоценије што имамо и према људима најчешће поступају 
бездушно“.



Такви људи на које се односе речи друга Тита избега- 
вали cv на разне начине примену техничко-хигијенских сред- 
става у нашим предузећима, наносећи на тај начин штете и 
нашим радним људима и нашој социјалистичкој изградњи.

Даље, прописи овог Закона о инспекцији рада омогу- 
ћиће још бржу ликвидацију оних заостатака капигалистичке 
прошлости у нашим предузећима, јер страни и домаћи капи- 
талисги нису заштити рада поклањали никакву' пажњу, по- 
што здравље и животи радника за њих нису претстављали 
никакву вредност.

Овако допуњен и измењен Закон о инспекцији рада пру- 
жиће органима инспекције рада и синдикалним организаци- 
јама .још више могућности и права да се у свестраној при- 
мени заштите рада још више заложе у интересу заштите 
здравља наших радника и службеника^ а тиме уједно и у 
интересу наше брже социјалистичке изградње.

Због тога изјављујем да ћу гласати за предложене до- 
пуне и измене Закона о инспекцији рада и молим другове 
народне посланике да то исто учине. (Аплауз).

Претседник: Нема више пријављених говорника по овом 
законским предлогу нити има каквих предлога, па стога 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспекцији 
рада стављам на гласање. Ко je за овај законски предлог, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? 
(Нема).

Објавд>ујем да je Закон о изменама и допунама Закона 
о инспекцији рада Савезно веће једногласно примило и да 
ће он бити упућен Већу народа v смислу пословника.

Одређујем одмор од 10 минута.

(После одмора)

Претседник: Пре прелаза на дневни ред, саопштава.м 
Већу да сам, сагласно члану 75 пословника, извршио упоре- 
ђење текстова законских предлога изгласаних у Већу на- 
рода са текстовима истих законских предлога који су усво- 
јени и у Савезном већу и да сам утврдио њихову идентич- 
ност. Ти су законски предлози: Предлог закона о Ордену 
јунака социјалистичког рада, Предлог закона о почасним 
звањима трудбеника, Предлог закона о проналасцима и тех- 
ничким усавршењима и Предлог закона о изменама и допу- 
нама Закона о инспекцији рада. Тиме су ови законски пред- 
лози коначно усвоје-ни у Народно} скупштини Федеративне



Народне Републике Јутославије и биће улућени Президијуму 
Народне скупштине ради проглашења и објављивања.

Прелазимо на пету тачку дневнога реда: лретрес Пред- 
лога закона о војним кривичним делима. Известилац Зако- 
нодавног одбора по овом предлогу je народни посланик др 
Јерко Радмиловић. Молим друга Радмиловића да саопшти 
извештај Законодавног одбора

Известилац др Јерко Радмиловић (Изборни срез Хвар, 
Брач, Вис, HP Хрватска): (Чита извештај Законодавног од- 
бора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, израсла из народног 
устанка као оружана сила народа Југославије — руковођена 
Комунистичком партијом и другом Титом — Југословенска 
армија часно je извршила своје задатке: истјерала окупа- 
тора, ослободила домовину и осигура.ла плодове побједе на- 
родне револуције.

Међутим, огроман значај Југословенске армије у жи- 
роту наших народа и наше социјалистичке државе није овим 
исцрпен. Она je позвана да осигура и брани независност 
државе и .слободу народа, да буде чувар неповредивости 
државних граница, да служи одржању мира и сигурности. no# 
себно пак да осигура социјалистичку изградљу.

Зато смо позвани и дужни да тако важан орган наше 
државе штитимо и чувамо свим расположивим средствима. 
Једно од такових средстава јесте и- овај предлог закона, rj. 
Предлог закона о војним кривичним дјелима.

Дакле, с опће тачке гледишта, тј. с тачке гледишга 
кривично-правне заштите наше JA овај законски предлог 
указује се основаним и оправданим. #

Из анализе самог предлога закона произлази слиједеће: 
Нова Југославија, као социјалистичка држава, одбадује 

став буржоаских држава, који je био такође усвојен v за- 
конодавној пракси старе Југославије. Тај се став огледао У 
донотењ у посебних кривичних законика при регулирању, 
кривично-правне заштите оружаних снага буржоаске др- 
жаве. Зато ни разлика у називу између овог законског пред- 
лога — као закона о војним кривичним дјелима — и одго- 
варајућег закона из вре.мена старе Југоставије — као војно- 
кривичног законика — није ни прдизвољна ни случајна.

Међутим, не ради се само о разлици v називу. Промјена 
назива јесте одраз промијењених односа у овој области дру- 
штвеног, односно државног живота. Наиме, 'разбивши цио 
државни апарат старе Југославије и његов правни поредак,



ми смо с ти.м у вези.разбили и апарат и правни поредак 
старе угњетачке војске. Изграђујући нову армију. народну 
армију, ми смо изграђивали нов апарат оружаних снага и 
њихов унутрашњи поредак који треба да одговори новим 
задацима и новој улози наше Армије, као народне армије.

У току ослободилачког рата с прерастањем одреда 
у регуларну армију оформљују се војно-кривични прописи. 
Тако поводсж формирања Прве пролетерске бригаде — 22 
децембра 1941 у Рудом —̂  излази наредба Врховног штаба, 
која ирописује да се при свим одредима и пролетерским 
бригадама формирају војни судови од три лица, која ће cv- 
дити за шпијунажу, издају народне борбе, дезертерство, 
пљачку и убиство, као иГ за ометање војних јединица -при из- 
вршавању љихових 'задатака, и то како војним тако и ци- 
вилним лицима окривљеним за војна кривична дјела.

Затим, Наредба Врховног штаба о народноослободи- 
лачким одборима од септембра 1942 г. подвлачи да гоњење 
шпијуна. издајника, плаћеника и агената непријатеља, борба 
против саботера и паникера припада у првом реду војним 
властима у сарадњи НОО-а, док суђење припада војним су- 
довима. Уједно, истом приликом, у објашњењима и упут- 
ствима за рад НОО-а у ослобођеним крајевима дана су' 
објашњења о томе ко се може сматрати народним непри- 
јатељем, чија имовина подлежи запљени у корист народа.

Надаље, Наредбом о образовању позадинских власти 
од септембра 1942 године установљени су стални војни су- 
дови подручја, кој-има je било повјерено вршење војне суд- 
ске власти.

Наредбом Врховног штаба HOB и ПОЈ од 29 децембра 
1942 год.. која je упућена штабовима народноослободилачких 
ударних бригада, штабовима партизанских одреда, коман- 
дама мјеста и командама подручја, — у вези са прерастањем 
партизанске војске у народноослободилачку војску, а у сврху; 
стварања једнообразног судовања на читавој ослобођеној 
територији, као и код покретних јединица НОВ-е и парги- 
занских одреда, ударен je темељ засебно организованом вој- 
ном судству. Ови су судови били надлежни да суде за сва 
кривична дјела која учине борци, војни и политички руко- 
водиоци, као и сва она кривична дјела учињена од стране 
цивилних лица или непријатеља, ако су учињена на поло- 
жају или за вријеме борбе припадника односне бригаде.

Коначно, најзначајнији правни извор новог војно-кри- 
вичног позитивног права из времена ослободилачког рата



јесте Уредба о вој-ним судовима од 24 маја 1944 године, коју 
'•е издао Врховни командант HOB и ПОЈ.

Овом уредбом стављени су ван снаге дотадашњи про- 
ииси, а војно-кривично правосуђе повјерено je војним судо- 
вима корпусне војне области и вишим војним судовима. 
уједно, овом уредбом рјешавано je питање војно-кривичног 
дј-ела и војног лица, као и гштање облика војних кривичних 
^ела, казнене санкције и заштитних мјера.

Тако се у току самог ослободилачког рата изграђивало 
наше војно-кривично правосуђе и наше ново војно- кривично 
право.

Након ослобођења наше домовине па до данашњег 
дана, оно се даље развијало ослањајући се на правне изворе 
из периода устанка.

Сада je дошло вријеме да на основу стечених иску- 
става у раду органа којима је било повјерено обављање 
војно-кривичног правосуђа, почев од првих дана стварања 
наше народне Армије па до садашњег дана. као и на основу 
свих достигнућа напредне науке у области кривичног права, 
учинимо још један значајан корак дал>е, то јест да доне- 
семо такав закон о војним кривичним дјелима, који ће сво- 
јим одредбама дјеловати у правцу заштите и учвршћења 
'наше Армије, као народне армије, и ко}и ће уједно бити 
важно средство одгоја кадрова наше Армије.

За правилну оцјену поднесеног предлога закона од 
важности je да се претставе његове битне карактгеристике.

Прво, Предлог закона о војним кривичним дјелима 
јесте саставни дио, и то органски дио система нашег кри- 
б и ч н о г  законодавства уопће. Ово je изричито наглашено већ 
у чл. 1 предлога закона: „До доношења и ступања на cftarv 
Посебног дијела Кривичног законика, војна кривична дј-ела 
судиће се и казна изрицати по овом закону.“

- Кад се узме у обзир да смо ми већ докијели низ закона 
који обрађују најважније материје нашег кривичног законо- 
давства, који; према томе, претстављају дијелове будућег 
Посебног дијела Кривичног законика, тада можемо оче^и- 
вати да ћемо ускоро изградити, односно довршити читав 
Посебни дио.

To, да je овај предлог закона замишљен и изграђен као 
саставни дио система нашег кривичног законодавства, резул- 
тира из карактера наше Армије која није изолована каста 
отргнута од народног живота. Напротив, као што истиче 
нрограм КПЈ: „Југословенска армија je народна армија — 
њен борачки и командни састав се бори за очување тековина



ослободилачке борбе, за очување и јачање народне власти, 
за интересе радног народа, за осигурање социјалистичке из- 
градње. Југословенска армија штити слободу и независност 
народа Југославије“. Зато ће, нема сумње, као што je то 
нагласио у начелној дискусиј-и у Законодавном одбору друг 
Моша Пијаде, овај законски предлог наићи на повољан при- 
јем као закон који не жели ни најмање да нашу Армију 
претвори у неку касгу, него чувајући њен карактер народне 
армије, чувати и њу ca.viv као opvfce у рату и миру које 
штиги државу и њену слободу, независност и социјалистички 
поредак у њој.

Друго, предлог закона као органски дио система кри- 
вичног законодавства нове Југославије темељи се на опћи.м 
принципима нашег социјалистичког кривичног права.

Наиме, предлог закона изграђен je на начелима нашег 
Опћег дијела Кривичног законика, односно не отстула од 
његових приципа, већ их cawo дал>е разрађује — колико то 
захгијева природа материје коју обрађује. Дакле, супрогно 
од одговарајућег закона старе Југославије, који није по- 
штовао начела свог опћег кривичног законика.

С обзиром на изложене особине овог предлога закона, 
наша анализа љегових одредаба je олакшана, јер смо ми 
већ ‘заузели став по свим асновним принципима нашег кри- 
вичног законодавства уопће, и то онда када смо ппетресали 
предлог Опћег дијела Кривичног законика.

У оваквој ситуацији — као што je раније наглашено у 
извештају Законодавног одбора — Законодавни одбор имао 
je само задатак да оцијени питање опћег појма војног кри- 
вичног дјела, његове предвиђене облике и казнене санкције. 
Пред једнаким задацима налази се сада и Савезно веће при 
претресању овог законског предлога.

Што се тиче опћег пој.ма војног кривичног дјела, оно 
je дано у чл. 2 поедлога закона, који у коначној формула- 
цији гласи: „Војно кривично дјело je законом одређено дру- 
ИЈтвено-опасно дјело које учини војно лице и које je управ- 
љено против установљеног поретка војне службе v оружа-ним 
снагама ФНРЈ, њихове чврстине и борбене способности.“

Ова коначна дефиниција, у поређењу са раније пред- 
ложеном, има предносг у томе што се према ранијој лефи- 
ницији могло евентуално схватити као да je војно-кривично, 
дјело и свако дјело из опћег криминала, уколико га учини 
војно лице. Међутим, ово се није ни хгјело. Из формулације 
усвојене од стране Законодавног одбора несумњиво произ- 
лази да je абјекат напада установл»ени поредак војне службе

%



у оружаним снагама ФНРЈ, њихова чврстина и борбена спо- 
собност, а да je субјект овог кривичног дјела само 
вој-но лице.

У вези с тим предлог закона у коначној формулацији 
члана 3 даје јасан одговор и на тако важно нитање као што 
je питање ко се сматра војним лицем у смислу овог закона. 
Чл. 3 у коначној стилизацији гласи: „Војна лица у смислу 
овог закона јесу: војници, подофицири, официри и војни 
службеници у сталној служби у Армији, војни обвезници за 
вријеме трајања војне вежбе или вршења друге војне ду- 
жности, припадници народне милиције, лица на служби у вој- 
ним јединицама, установама и предузећима, као и друга лица» 
која у времену учињеног војног кривичног дела стоје У при- 
временом или сталном службеном односу или законом про- 
писаној обавези према оружаним снагама ФНРЈ, или која 
за време рата као снабдевачи учествују у снабдевању фронта 
и позадине.:‘

Као што се види, предлог закона под војним лицем 
подразумијева само таква лица која се налазе у најужој и 
ужој вези са Армијом и од чијег понашања непосредно за- 
виси правилно функционирање војне службе, чврстина ору- 
жаних снага и њихова борбена способност.

Даље, усвојивши v потпуности принцип да je за кри- 
вичну одговорност неопходно присуство учиниоца у дјелу 
друшгвене опасности већег степена, a с друге стране прихва- 
тивши становиште да се заштита од друштвено-опасних 
дјела може постиКи и путем дисциплинског кажњаваља, — 
законски предлог je у свом члану 2, став 2, створио правну 
могућност за прелажење из области кривичне одговорносги 
у област дисциплинске одговорности у оним случајевима, 
кад дјело учиниоца, које иначе по својим обил>ежјима од- 
говара формалним о6иљ>ежјима извјесног војног кривичног 
дјела предвиђеног у закону. услијед свог малог значаја и 
незнатности штетних посљедица уствари претставл^а незнатну 
друштвену опасност.

Усвајајући начело ослобођења од кривичне одговор- 
носги за потчињеног који учини кривично дјело извршујући 
наређење претпостављених, предлог закона у чл. 4 не осло- 
бођава потчињеног у оном случају ако je наређење било 
управљено на извршење ратног злочина или ког другог те- 
шког кривичног дјела.

Тај члан гласи: „Нема кривичне одговорности потчиње- 
ног за кривично дело учињено извршењем наређења претно- 
стављеног, осим ако je наређење било управљено на извр-



шење ратног злочина или каквог другог тешког кривичног 
.дела.“

Овакав став дошао je до изражаја у најнапреднијим 
документима Уј-едињених нација, у којима се третирало пи- 
тање кривичне одговорности за ратне злочине. Међутим, 
овакав став je израз праксе наше ApiMHje, резултат одгајања 
наших војника на поштовање ратних закона и правила чо- 
вјечности. Ова одредба значи да закон нове Југославије пе 
допушта да припадници наше Армије врше ратне и друге 
злочине, и то нити по властитој иницијативи нити по наре- 
ђењу старјешине. Нема никакове сумње да je високи морал 
наше Армиј-е јемство да he се ова одредба правилно схватити 
и правилно примјењивати.

Значајно мјесто у предлогу закона заузима и установа 
одлагања извршења казне за вријеме рата, која je формули- 
рана у чл. 8 на слиједећи начин: ,.Извршење казне лишења 
слободе или лишења слободе с принудним радом, изречеие 
.за време рата, може суд истом пресудом одложити до заво- 
шетка рата, односно до демобилизације. — Ако овакав ocv- 
ђени покаже оданост, пожртвованост и храбро држање илн 
стекне друге заслуге у рату, овлашћени старешина може још 
,у току рата или по његовом завршетку ставити предлог за 
локретање поступка за помиловање“.

У даљем садржају овог законског предлога предвиђени 
■су конкретни облици друштвено-опасних дјела која се сма- 
тра ју  као војна кривична дјела. При утврђивању ових кон- 
•кретних облика војних кривичних дјела било je у пуној мери 
искоришћено досадашње искуство из живота наше Армије 
у односу на такве негативне појаве као што cv случајеви 
нарушавања установљеног поретка војне службе у оружаним 
снагама ФНРЈ и подривање њихове чврстине и одбранбене 
■способности.

Коначно, што се тиче казнених санкција које прописх је 
овај законски предлог, треба истаћи да je њихово пролиси- 
вање извршено с обзиром на тежину појединих дјела, тј. на 
•степен њихове друштвене опасности, као и с обзиром на 
сврху коју има кажњавање у нашем систему.

С обзиром на изложено, молим још једанпут Савезно 
веће да овај законски предлог усвоји у целости. (Буран 
аплауз).

Претседник: Саопштавам Већу да je повереник Владе 
по  овом' законском предлогу Звонимир Оштрић, пуковник,



начелник Судског одељења Министарства народне одбране. 
Прелазимо на претрес у начелу и појединостима.

За реч се пријавио народни посланик друг Мирко 
Крџић. (Аплауз).

Мирко Крџић (Изборни срез Андријевица, HP Црна 
Гора): Другови народни посланици, побједоносна народна 
револуција, која с-е одвијала у народноослободилачкој борби, 
разбила je и срушила стару ненародну државу и стари правни 
поредак. Она je, такође, разбила и апарат њене војне машине, 
као што je разбила и поредак који je почивао у темељима 
таквог апарата.

Развој народне револуције и устанка указивао je да je 
у интересу побједоносне борбе против окупатора потребно 
уништити апарат старе власти, који му служи. Таква стара 
власт није, уопште, могла опстати. Она je у свијести маса 
била потпуно дискредитована и изгубила сваки ауторитет и 
морални смисао, јер се ставила у службу окупатора и тиме 
дошла у сукоб с основним интересима народа — са борбом 
за његово ослобођење.

Народна револуција разбијала je старе норме и мије- 
њала старе друштвене односе. Кроз процес овако сложене 
борбе у свијести и пракси народа постепено се рађало ново, 
револуционарно право, право у служби народа, право које 
извире из народне борбе, из нове друштвене стварности, које 
служн побједоносном напредовању револуције и ослободи- 
лачке борбе као стварни израз воље наших најширих наоод- 
них маса. Разумљиво je да су се у овако тешкој и сложеној 
борби појавила друштвено опасна кривична дјела, као издај- 
ство, сарадња са окупатором, слабљење народноослободи- 
лачких снага и друга кривична дјела. Да би се од њих зашти- 
тио настајући поредак и тековине ослободилачке борбе, осно- 
вана су при партизанским одредима судска вијећа која су и 
лрви зачеци војног судства.

Крајем 1941 године и почетком 1942 године партизански 
одреди почињу да прерастају у крупније војне јединице, 
батаљоне и бригаде. Двадесет и другог децембра 1941 године 
формирана je Прва пролетерска бригада на принципима регу- 
ларне војне јединице. Значи, проширење народнаг устанка 
и стални успјеси које су показали партизански одреди, ути- 
цали су на значајну промјену у организацији устаничке вој- 
ске. Одлуком Врховног штаба, ујесен 1942 године партизан- 
ски одреди формирани су у регуларне војне јединице. По тој

4  Ст. бел еш ке III в. з. 49



одлуци, Врховни штаб Народноослободилачке партизанске и 
добровољачке војске Југославије мијења име у Врховни штаб 
Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југо- 
славије.

Овај процес прерастања партизанских одреда у регу- 
ларну армију био je праћен прерастањем народноослободи- 
лачких одбора, који су у почетку имали карактер борбених 
органа и привремени карактер органа власти, у праве органе 
власти. А ова два процеса показују да je у току 1942 године 
народни устанак прерастао у рат. Истовремено са прераста- 
њем партизанских одреда у регуларну армију, појављивала 
се самим тим и потреба за војно-кривичним нормама и војним 
судовима. Из ове етапе ослободилачке борбе потичу значајни 
документи о организовању војних судова и стварању војно- 
кривичних норми, који претстављају драгоцјени материјал 
из кога се формирало наше ново војно-кривично право и нај- 
важнија војно-кривична дјела. Један од првих докумената из 
тога времена, децембра 1941—јануара 1942 г. јесу прва упут- 
ства издана од Врховног штаба Народноослободилачке иар- 
тизанске и добровољачке војске, у којима се помињу и војни 
судови, који се формирају при одредима и бригадама. Они 
суде за кривична дјела: шпијунаже, издаје народне борбе, 
дезертерства, пљачке и убиства, сметања војних јединица при 
извршавању њихових задатака.

Други докуменат je Наредба Врховног штаба о народно- 
ослободилачким одборима од септембра 1942 године, којом 
ce ставља у надлежност војним судовима расправљање кри- 
вичних дјела: шпијунаже, издаје, саботаже и паникерства.

Даље, Наредбом Врховног штаба од септембра 1942 г. 
о образовању позадинских власти установљују се стални 
војни судови подручја. Њима се ставља у задатак: стграње 
о раду и поретку на територији подручја, борба против пете 
колоне, издајства, паникерства и саботаже, против шпију- 
наже и сваког облика служења непријатељу, контрола над 
руковањем конфискованом имовином народних непријатеља 
и, уопште, вршење војно-судске власти.

Али, први докуменат којим се удара темељ формирању 
засебно организованом војном судству je наредба Врховног 
штаба HOB и ПОЈ од 29 децембра 1942 године и којим се 
ствара једнообразност судовања на читавој ослобођеној те- 
риторији, како код партизанских одреда, команди мјеста и 
команди подручја, тако и код маневарско-оперативних једн-



ница, Народноослободилачке војске и партизанских одреда 
.[угославије.

Формирање ових судова извршено je саобразно чл. 8 
Статута пролетерских народноослободилачких ударних бри- 
гада.

По овој наредби установљени су и организовани судови 
код: народноослободилачких ударних бригада, батаљона 
који дејствују ван састава бригада, гшзадинских во}них вла- 
сти, партизанских одреда и код Врховног штаба.

Ова наредба садржавала je и кратке кривично-правне 
процесуалне одредбе.

У надлежност ових судова спадала су сва злочина дјела 
која почине борци, војни и политички руководиоци, као и 
сва злочина дјела извршена од цивилних лица или неприја- 
теља ако су учињена на положају или за вријеме борбе при- 
падника те бригаде.

Упоредо са наведеним наредбама и независно од њих 
словеначки народноослободилачки одбор донио je 20 сен- 
тембра 1942 године „Одлуку о заштити словеначког народа 
и његовог покрета за ослобођење и уједињење". Ова одлука, 
по својој начелности и политичкој цјелисходности, задржала 
je снагу и карактер директиве све до 1 септембра 1944 године. 
Ова одлука прописује норме за кривично дјело издаје. Она 
оглашава кажњивим издавање тајни организације руково- 
дилаца, учесника покрета као и лица која покрету псжажу 
и тако даље.

Овом одлуком установљене су слиједеће казне: смртна 
казна, казна уништења или конфискација имовине и казна 
народног бојкота.

Међу најзначајнијим и најпотпунијим правним изво- 
рима новог војног кривичног позитивног права, како формал- 
ног тако и материјалног, спада Уредба о војним судовима од 
24 маја 1944 године, коју je издао Врховни командант HOB 
и ПОЈ. Она садржи не само организационе него и матери- 
јално-правне и формално-правне одредбе за војно судство. 
Овом уредбом стављају се ван снаге наредба од 29 децембра 
1942 године и остали прописи донесени на основу исте, уки- 
дају се доеадашњи војни судови и одређује да војно-судску 
власт врше војни суд корпусне области и виши војни суд.

Новоформирани судови суде за сва кривична дјела упе- 
рена против ослободилачке борбе народа Југославије, против 
њених тековина и интереса, за кривична дјела војних лица и 
ратних заробљеника.



С овнм лицима у погледу надлежности војних судова 
изједначују се и грађанска лица која стоје у било каквом 
односу с војском или почине кривична дјела против прнлад- 
ника војске, или у заједници са припадницима војске и т. сл.

Према томе, ови прописи имали су велики значај за 
даљу изградњу војног судства и војног кривичног права v 
овој етапи.

Ово je ратни период нашег војно-кривичног права који 
спада у најзначајнији период наших народа и с правом ће у 
историји права народноослободилачке борбе заузети наји- 
стакнутије поглавље. У овом раздобљу наши војни судови, 
као једини судови у нашој ослободилачкој војсци и на чнта- 
вој ослобођеној територији, одиграли су велику улогу. Као 
истакнути борбени органи наше Армије, наших власти и на- 
ших народа, у борби са народним непријатељима, достојно 
су бранили њихове основне и битне интересе и тековине 
њихове борбе. Њихова васпитно-политичка улога у духу ода- 
ности домовини, развијања патриотизма, борбености и само- 
ложртвовања била je значајна.

Из овога јасно проистиче чињеница да су кривично- 
правни прописи у народноослободилачком рату проистекли 
из материјалног схватања кривичне одговорности, да се њима 
кривично право изграђује на сазнању и претпоставци да кри- 
вични систем бивше Југославије, као заштитник експлоата- 
торске класе, нити je одговарао нарочитим условима ослобо- 
дилачке борбе, нити je могао послужити за нове друштвене 
односе.

Треба нагласити да у овом периоду, у систему казни, 
преовлађује њихов претежно репресивни и, уопште, превен- 
тивни значај а стварањем слободне територије оне добијају 
васпитни и попоавни карактер.

Када ствар тако стоји са досадашњим развитком нашег 
новог војног кривичног права, да видимо његов развој у по- 
слератном периоду.

У овом периоду војно-кривично право je недовољно на- 
предовало. Ово*се огледа како у оскудици законских извора, 
тако и у већем недостатку савремене социјалистичке правне 
литературе и уџбеника. Теоретска и стручна разрада поједи- 
них проблема војног кривичног права још je на почетку. На 
насл^еђе у овој области од бивше Југославије, обзиром на 
супротни класни карактер и намену науке војно-кривичног 
права, која je и иначе била оскудна, не може се рачунати.



Слично je и ca војно-кривичним законодавством. Још и 
данас je у примјени Уредба о војним судовима од 1944 године, 
која не одговара садашњим потребама наше Армије. У овом 
периоду донети су Закон о војним судовима 1947 године, 
Закон о војном тужиоштву 1946 године, Закон о војно-ди- 
сциплинским судовима 1948 године, Упутство о пословању 
војних судова, као и други прописи.

Разумљиво je да се нри оваквим оскудним војно-кри- 
вичким прописима, као значајан извор војно-кривичног 
права јавља судска пракса. У овој етапи, с даљим развојем 
наше Армије, појављивао се низ друштвено опасних кривич- 
них дјела, која као кривична дјела нијесу била предвиђена 
поменутом Уредбом о војним судовима. Тако- je кроз судску 
праксу дошло до формирања низа војно-кривичних дјела.

Овдје je типичан примјер стварање права кроз праксу. 
Но, овакав даљи слободан развој војћо-кривичног права су- 
протан je основном начелу законитости нормираног у чл. 4 
Кривичног законика, по коме je предвиђеност кривичног дјела 
један од услова кривичне одговорности. При томе je важно 
нагласити да данашња судска пракса, која je богата примје- 
рима и која већ има више мање устаљене облике појединих 
кривичних дјела ове врсте, претставља материју од значајне 
практичне вриједности. Из тога произилази закључак да je 
задатак који се данас поставља — да се тај материјал среди* 
теоретски уопшти и изврши квалификација кривичних дјела 
ове врсте и издвоје елементи сваког од њих понаособ.

Кад погледамо другу страну овога проблема, наиме, чи- 
њеницу да се наша Армија, под руководством друга Тита, у 
току народноослободилачког рата, развила у регуларну мо- 
дерну народну војску, растући и даље из нашег новог дру- 
штвено-економског система, ослањајући се на њега и слу- 
жећи му као ослонац, он дабија у томе систему своју чвр-сту 
моралну, политичку и материјално-техничку основу. Наша 
земља, претварајући се кроз Петогодишњи план у моћну ин- 
дустриску земљу, ставља у руке нашој Армији модерну и 
драгоцјену ратну технику, из чега произилази да карактер 
наше Армије, као народне армије одређује њену улогу, 
улогу непоколебљивог браниоца независности и социјалн- 
стичког поретка наше домовине.

Тиме се намеће потреба за нашу Армију, као модерно 
организовану, да што потпуније и исцрпније формулише кри- 
вично-правне прописе као једно од најбољих и најефикас- 
нијих средстава за одбрану војног поретка и његовог лравил-



ног и несметаног функционисања, те васпитања појединца у 
испуњавању војних дужности и учвршћењу реда, законито- 
сти и дисциплине у Армији. Уз то војно-кривични прописи 
нијесу само за то да заштите и да бране војни поредак. Они 
исто тако у огромној мјери и васпитавају, подижу ссјећај 
одговорности, а самим тим дисциплинују појединце како тре- 
6a радити да се испуне највиши задаци оружане силе. У тзме 
се и огледа сав значај и актуелност овог закокског пред- 
лсга који треба да одигра важну улогу v рјешавању ових 
проблема. Да ће он заиста одиграти такву улогу и бити пот- 
пуно на висини нашег јединственог социјалистичког кривич- 
ног законодавства, служи то што се он као његов дио темељи 
на његовим општим принципима и што je v исто вријеме 
наставак и усавршавгње војно-кривичног законодавства, које 
je настало у* току народне револуције и изградње наше 
Армије.

Стога предлог, полазећи од наведених општих прин- 
ципа, поставља и рјешава питање система војно-кривичних 
дјела, тако да у исто вријеме изражава њихова специјзлна 
обиљежја и њихсву органску повезаност са јединственим сис- 
темом нашег Кривичног законика и општег кривичног зако- 
нодавства.

Сљедствено томе, овај законски предлог не садржи по- 
себни војни кривични законик, као што je то био случај са 
војним кривичним законом старе Југославије и са војно-кри- 
вичним законима скоро свих земаља, сем Совјетског Савеза. 
Ово лроизилази из разлике која потиче између социјалистич- 
ког војно-кривичног права и војно-кривичног права буржо- 
аских држава.

Основна одлика социјалистичког војно-кривичног прзва 
произилази из његове револуционарне улоге која je услов- 
љена револуционарном и прогресивнсм намјеном социјалис- 
тичке армије.

Буржоаско војно-кривично право претставља скуп војно- 
кривичних норми које изражавају погледе буржоазије на 
војна кривична дјела и одговарајуће казне. Оно има за основ- 
ни циљ заштиту армије, заштићујући тиме интересе експлоа- 
таторских класа.

Стсга се у' буржоаској држави војно-кривични законик 
издваја од цјелокупног система позитивног кривичног права. 
јер се војска издваја од државе, претвара у организацију за 
себе, v повлашћену организацију, намијењену за угушивање 
напредних друштвених и националних покрета или за импери-



Чалистичка завојевања. СИјуда буржоаско воЈ1К)-кривично 
право претставља најреакционарнији дио буржоаског права.

У социјалистичкој држави армија je оружана снага на- 
рода. Она, иако има своје посебне задатке, организацију и 
дисциплину, није одвојена од система своје државе. Стога 
j t e н Закон о војним кривичним дјелима не издваја се као по- 
себан милитаристички закон из општег система јединственог 
социјалисгичког законодавства.

To je прва важна карактеристика овог законског пред-
лога.

Друга важна карактеристика овог предлога проистиче 
из прве односно из положаја наше Армије у склопу друштве- 
ног и државног уређења наше земље. Дакле, предлог овог 
закона садржи само она кривична дјела која су управљена 
против установљеног поретка војне службе и која учини 
војно лице, а не сва друга дјела, предвиђена у другим зако- 
нима, за која може одговарати војно лице као сваки други 
грађанин.

Ррема гоме, овај предлог има да буде, како то јасно 
произилази из чл. 1, саставни дио Посебног дијела Кривич- 
ног законика и као такав претставља важан дио нашег кривич- 
ног законодавства. To je нова карика у постепеној изградњи 
Посебног дијела јединственог Кривичног законика наше зе- 
мље. Ваља у вези с овим истаћи да je битна карактеристика 
предлога, да се он у потпуности темељи на принципима усво- 
јеним v Општем дијелу нашег Кривичног законика супротно 
од одговарајућег законика старе Југославије, који je отступио 
од оних буржоаских принципа које je стара Југославија усво- 
јила за кривични закон као такав.

Приступајући анализи овог законског предлога, потреб- 
но je оцијенити у којој мјери он ријешава централни проблем 
војно-кривичног законодавства, нроблем војно-кривичног 
дјела. На ово питање може се дати позитиван одговор.

Дефиниција кривичног дјела дата je у чл. 2 предлога. 
Према њој војно-кривично дјело je такво друштвено оиасно 
дјело које учини војно лице, а које je уперено против војног 
поретка. Анализа ове дефиниције, која даје појам војно-кри- 
вичног дјела, показује Да je њом усвојена материјална концеп 
ција војно-кривичног дјела, и да није узета за критеријум 
повреда норме предвиђене у закону, већ друштвена опасност 
неког чињења или нечињења. У томе je ова дефиниција у 
потпуном складу са дефиницијом кривичног дјела како je 
она дата у Општем дијелу Кривичног законика. Оно у чему



отступа дефиниција војно-кривичног дјела од напред наве- 
дене дефиниције општег кривичног дјела јесте особеност од- 
носно различност објекта. Ово значи да ее та разлика са- 
стоји у објекту у својству извршиоца. Главно обиљежје јесте 
специфичност објекта и субјекта. Дакле, опште кривично 
дјело може извршити свако лице, па и војно, док војно-кри- 
вично дјело може извршити само војно лице.

У вези с овим, предлог je правилно ријешио и питан>е 
казнених мјера. Суштина овог питања произилази из спе- 
цифичног карактера војно-кривичног дјела или војног 
лица. Казнене мјере су правилно и правично предвиђене и 
дају му широку могућност благог поступања где томе има 
мјеста, са пуно обзира према људима који су погријешили и 
који се могу поправити, па чак и могућност да се мања KpfN 
вична дјела, која претстављају малу или незнатну друштвену 
опасност, расправљају примјеном дисциплинског поступка и 
изрицањем дисциплинских казни. Ова одредба има посебну 
важност у животу и функцији наше Армије, јер под одре- 
ђеним условима дисциплина оружаних снага и сврха кажња- 
вања могу бити потпуније, брже и ефикасније остварени.

Предлог закона у члану 4 садржи начело ослобођења од 
кривичне одговорности п от^ њ ен ог  који учини кривично дје- 
ло извршујући наређење претпостављеног. За чврстину и 
дисциплину наше Армије наређење претпостављеног јесте и 
мора бити закон за потчињеног. Потчињени није и не може 
бити овлашћен да се упушта у испитивање оправданости и  
умјесности наређења. Он мора безусловно да изврши наре- 
ђење. To je основно начело војне дисциплине. Међутим, по- 
тврђујући принцип чврсте војне дисциплине, предлог не ттри- 
хвата реакционарну милитаристичку тезу о апсолутној сли- 
јепој дисциплини. Предлог не захтијева ону дисциплину која 
е о д и  у вршење ратних злочина и  других тешких кривичних 
дјела и усљед тога не даје ослобођење потчињеном који 6и 
извршио наређење управљено на чињење оваквих дјела.

Високи морал наше војске je јемство да ће се ова од- 
редба правилно схватити и примјењивати. Наши борци су 
још у току рата васпитавани у том правцу да поштују законе 
и правила човјечности.

Овакво схватање je сагласно принципима кривичне од- 
говорности за ратне злочине, које су поставиле Уједињене 
нације у својим најважннјим и најпрогресивннјим поли- 
тичким и правним документима.



Важну одредбу садржи и члан 7 предлога о ублажењу 
казне у случају када je учинилац извршио кривично дјело у 
таквој ситуацији која га je нагнала да то учини. Треба истаћи 
сам мотив који оправдава ублажење казне. Овдје се не пс- 
ставља питање заблуде, у ком случају, према прописима Оп- 
штег дијела Кривичног законика, нема кривичне одговор- 
ности. Овдје лице које je извршило кривично дјело свјесно 
je тога да je то кривично дјело, али из неких виших мотива 
чини то. Термин „у уверењу” може да указује на виност, a 
може да изгледа да се ради о заблуди. Међутим, овдје се 
не ради о заблуди, већ о једној нарочитој ситуацији, у којој 
извршилац чини кривично дјело свјестан да je то кривично 
дјело, али у увјерењу да тиме чини једну важну и потребну 
ствар.

Треба имати у виду да je овдје дата једна значајна од- 
редба, коју су изискивали врло важни обзири и интереси 
наше Армије и чијом ће се правилном примјеном онемогу- 
ћити буквална примјена закона и избјећи строгост његова у 
свим случајевима гдје то налажу обзири правичности и цје- 
лисходности. Служба у војсци уопште, а нарочито у рату 
често доводи појединце у такву ситуацију да се лако огри- 
јеше о законе, тако да би, строго кривично-правно узимајући, 
морали за то бити осуђени на казну.

Овај законски предлог, поред кривичних дјела позна- 
тих у војним законодавствима скоро свих земаља, предвиђа 
још и она дјела која претстављају научно уопштење кри- 
вичне праксе из прошлог рата и развоја ратне технике, као 
војно-кривична дјела у вези са ваздухопловством, механизо- 
ваним оружјем итд.

Најзад, овај предлог у члану 45 садржи одредбу о 
заштити ратних заробљеника сагласно одредбама утврђеним 
међунарбдним правом и кажњава сурово поступање са њима, 
па и ова институција предлога у свему одговара захтијевима 
наше истинске демократске народне државе.

Напослетку, на темељу свега изнетог, овај законски 
иредлог не треба схватити као обичан кривични закон. Он je 
важан инструменат васпитања наше Армије у духу чувања 
дисциплине и ппретка, старешинског односа и угледа службе, 
у духу савјесног и пожртвованог вршења службене дужно- 
сти у духу осјећања развијеног у облику љубави и оданостл 
према социјалистичкој домовини и њеној Армији.

Сматрам, због свега овога, да ће овај законски предлог 
наићи код свих вас на одушевљен пријем као закон, који ће.



чувајући карактер наше народне Армије, чувати и њу саму 
као оруђе у рату и миру, које штити нашу народну државу и 
њену слободу, независност и социјалистички поредак у њој.

Гласаћу за предложени законски предлог. (Аплауз). '
Претседник: Пријављених говорника више Нема. Став- 

љам на гласање Предлог закона о војним кривичним делима. 
Ко je за Предлог закона о војним кривичним делима, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 
Објављујем да je Предлог закона о војним кривичним делима 
у Савезном већу једногласно прихваћен и биће упућен Већу 
народа на сагласност.

Прелазимо на шесгу тачку дневног реда: претрес Пред- 
лога закона о обалном мору Федеративне Народне Републике 
Југославије. Известилац Законодавног одбора по овом закон- 
ском предлогу je народни посланик Милош Минић. Молим 
друга известиоца да саопшти извештај Законодавног одбора.

Известилац Милош Минић (Изборни срез љубићски, HP 
Србија) чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог 
на крају књиге).

Претседник: Приступамо претресу у начелу и поједи- 
ностима Предлога закона о обалном мору Федеративне На- 
родне Републике Југославије. Пошто се није ’авио за реч 
ниједан народни посланик, стављам на гласање Предлог за- 
кона о обалном мору Федеративне Народне Републике Југо- 
славије.

Ко je за оВај законски предлог, нека дигне пуку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
Предлог закона о обалном мору Федеративне Народне Репу- 
блике Југослав^је v Савезном већу једногласно прихваћен и 
да  ће се даље поступити по пословнику и Уставу.

Прелазимо на седму тачку дневног реда: Предлог закона
о изменама и допунама Закона о аграоној г оЖ"г>ми и коло- 
низацији. Известилац Законодавног одбооа je народни посла- 
ник Лајчо Јарамазовић. Молим друга Јарамазовића да под- 
несе извештај Законодавног одбора.

Известилац Лајчо Јарамазовић (Изборни срез Суботица 
III, HP Србија) чита извештај Законодавног одбора. (Видети 
прилог на крају књиге).

Претседник: Пошто нема пријављених говорника по овом 
законском предлогу, стављам на гласање Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о аграрној реформи и колони-



зацији. Ko je за овај предлог, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Предлог 
закона о изменама и допунама Закона o аграрној реформи 
и колонизацији у 'Савезном већу једногласно прихваћен и 
биће поступљено према прописима пословника и Устава у 
погледу сагласности Већа народа.

Прелазимо на о ш у  тачку: претрес Предлога закона о 
измени Закона о штампи. Известилац и по овом законском 
предлогу je народни посланик друг Лајчо Јарамазовић.

Известилац Лајчо Јарамазовић чита извештај Законо- 
давног одбора. (Видети прилог на крају књиге).

Претседник: Пошто по овом законском предлогу нема 
пријављених говорника стављам Предлог закона о измени 
Закона о штампи на гласање. Ко je за овај законски предлог, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? 
(Нема). Објављујем да je Предлог закона о измени Закона о 
шт-ампи једногласно прихваћен у Савезном већу.

Прелазимо на девету тачку дневног реда: претрес Пред- 
лога Закона о изменама и допунама Закона о држављанству 
ФНРЈ. Известилац Законодавног одбора je друг Лајчо Јара- 
мазовић.

Известилац Лајчо Јарамазовић чита извештај Законо- 
давног одбора. (Видети прилог на крају књиге).

ПретсеДник: Нема пријављених говорника па стога 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављан- 
ству ФНРЈ стављам на гласање. Ко je за прочитани законски 
предлог, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 'Има ли кога про- 
тив? (Нема). Објављујем да je Предлог закона о изменама 
и допунама Закона о држављанству ФНРЈ у Савезном већу 
једногласјјЈО прихваћен. С њиме ће се поступити даље по 
Уставу и пословнику.

Из техничких разлога, ради прегледа и сравњења сада 
лримљених закона, одређујем кратак одмор.

(После одмора)
Претседник: Пре наставка дневног реда саопштавам 

Већу да сам накнадно примио две молбе народних посланика 
за отсуство са овога заседања и то др Војислава Кецмановића 
и Енвера Реџића.

Предлажем Већу да се овим народним посланицима одо- 
бри два дана отсуства. Прима л'и Веће овај предлог? (Прима).



Објављујем да су ова два отсуства народних посланика одо- 
брена.

У смислу члана 75 пословника, извештавам Савезно веће 
да je и Веће народа усвојило истоветни текст законских пред* 
лсга и то: Предлога закона о војним кривичним делима, Пред- 
лога закона о обалном мору Федеративне Народне Републике 
Југославије, Предлога закона о изменама и долунама Закона
о аграрној реформи и колонизацији, Предлога закона о изме- 
ни Закона о штампи и Предлога закона о изменама и допунама 
Закона о држављанству Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије. Тиме су ови законски предлози коначно усвојени 
у Народној скупштини Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије и биће упућени Президијуму Народне скупштине 
ФНРЈ ради проглашења и објављивања.

Прелазимо на десету тачку дневног реда: претрес пред- 
лога Президијума Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије: (чита)

П Р Е Т  Ј Е Д Н И Ш Т В О  
П Р Е З И Д И Ј У М А  Н А Р О Д И Е  С К У П Ш Т И Н Р  

Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е  Н А Р О Д Н Е  Р Е П У Б Л И К Е  Ј У ГО С Л А В И ЈЕ ,

С. Бр. 1636

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e о г p а д.

У времену између VI редовног и Ml ванредног заседања 
Народне скупштине ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије, на предлог 
Претседника Владе ФНРЈ, а на основу члана 74 тач. 13 и 15 
Устава ФНРЈ донео je:

1) Указ бр. 1474 од 15 октобра 1948 гоДине о разрешењу 
дужности др Сава Златића, министра лаке индустр&је Владе 
ФНРЈ и постављању Јосипа Цази за Министра лаке инду- 
стрије Владе ФНРЈ;

2) Указ бр. 1506 од 23 октобра 1948 године о образо- 
вању Министарства за новоослобођене крајеве;

3) Указ бр. 1507 од 23 октобра 1948 године о постав- 
љању Већеслава Хољевца за Министра за новоослобођене 
крајеве;

4) Указ бр. 1511 од 26 октобра 1948 године о одређи- 
вању савезно-републиканског карактера Министарства тешке 
индустрије Владе ФНРЈ.



Сагласно чл. 74 Устава ФНРЈ Президијум доставља Већу 
псшенуте указе на одобрење.

27 о̂вембре 194в године 
Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар Претседник

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

Да ли Веће одобрава прочитани предлог ПрезидијумЈ 
Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југо- 
славије за -потврду указа донесених између VI редовног и П1 
ванредног заседања? (Одобрава). Има ли кога против? 
(Нема). Објављујем да су сви ови прочитани укази у Савез- 
ном већу одобрени.

Прелазимо на једанаесту тачку дневног реда: претрес 
предлога Одлуке за потврду уредаба Владе Федеративне На- 
родне Републике Југославије донесених у времену од 27 сеп- 
тембра до 17 новембра 1948 године. Списак ових уредаба за- 
једно са актом Владе, који je упућен Савезном већу, раздељен 
je народним посланицима. Тенст одлуке предлога гласи: 
(чита)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
O I (ОТВРДИ УРЕДА6А ВЛАДЕ ФНРЈ, KOJE СУ ДОНЕОЕНЕ У 
ВРЕМБНУ ОД 27 СВПТВМБРА 1948 -ГОДИНЕ ДО ^ К Љ У Ч Н О  17 

НОВЕМБРА 1948 ГОДИНЕ

Савезно веће Народне скупштине ФНРЈ на својој дру- 
гој еедници III ванредног заседања, одржаној 28 новембра 
1948 године на предлог Претседника Владе ФНРЈ, донело 
je одлуку која гласи:

Потврђују се уредбе које je Влада ФНРЈ у периоду од 
27 септембра 1948 године до закључно 17 новембра 1948 го- 
дине донела на основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима из народне привреде од 

■4 фебруара 1948 године.
Ко je за предлог одлуке, како сам га прочитао, нека 

дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). 
Објављујем да су уредбе донете од стране Владе Федеративне 
Народне Републике Југославије у времену од-27 септембра



1948 године до закључно 17 новембра 1948 године, у укупном 
броју од 22, у Савезном већу накнадно одобрене.

Другови народни посланици, на овај начин завршили 
смо дневни ред данашње седнице. Ограниченост дневног реда 
III ванредног заседања Савезног већа Народне скупштине, 
с једне стране, а исто тако и жеља великог броја народних 
посланика да се на сутрашњи дан нађу у своме крају, с друге 
стране, учинили су да Народна скупштина сутра неће бити 
на окупу. Међутим, сутра, 29 новембра, je највећи празник 
нове Југославије. Навршава се пуних пет годиџа откада je 
створена и откада je настала нова Југославија, а исто тако 
навршавају се и пуне три године од оног неазборавног дана 
када je Уставотворна скупштина у истој овој дворани про- 
гласила, прокламовала успостављање Федеративне Народне 
Републике Југославије. Највећи празник нове Југославије — 
29 новембар — оживљава сећање на ону историску ноћ када 
су у Јајцу 1943 године од стране Антифашистичког већа на- 
родног ослобођења, као јединог претставничког тела и но- 
сиоца државне власти у Југославији, биле донете уставне, 
државно-правне и политичке одлуке од највећег значаја. И 
историски, и правно, и међународно-правно, тога дана je на- 
стала и постала нова Југославија. Навршава се пуних пет 
година њенога постојања, јер je створена у току саме народ- 
ноослободилачке борбе. Сутрашњи велики празник једновре- 
мено je и празник великог признања југословенских народа 
заслугама Комунистичке партије Југославије, њеном Централ- 
ном комитету на чијем je челу стајао маршал Југославије 
Јосип 'Броз Тито и онда, у времену народноослободилачке 
борбе, и доцније, у времену обнове и реконструкције земље, 
и сада у времену изградње социјализма. Велико je и искрено 
je признање југословенских народа Комунистичкој партији 
Југославије, њеном Централном комитету, врховном коман- 
данту и врховном политичком руководиоцу народног устанка
— маршалу Титу, устанка који претставља народну револу- 
цнју у народноослободилачкој борби путем које je створена 
и путем које je остварена нова Југославија. (Снажан аплауз).

У уверењу да исказујем дубока осећања наших народа 
кад ове речи изговарам, ja вам, другови народни посланици, 
иако не баш на дан празника, честитам велики празник нове 
Југославије. (Сви народни посланици устају и захваљују 
Претседнику Већа уз дуготрајан аплауз).

На овај начин ми смо завршили данашњу седницу.
>



Закључујем данашњу седницу- и Ш ванредно заседање 
Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ и молим Веће за 
овлашћење да могу са секретаром потписати записник дана- 
шње седнице. Даје ли Веће ово одобрење? (Даје).

(Седница je закључена у 13 часова).





VEĆE N A R O D A

Druga sednica
'  (28 novembra 1948)

Početak u 9,20 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram drugu sednicu III vanrednog zase

danja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. 'Zapisnik ove 
sednice vodiče sekretar Veča dr Branko čuforilovič. Možini 
druga sekretara da pročita  zapisnik prošle sednice.

Sekretar dr Branko Čubrilovič (NR Bosna i Hercegovina) 
oiita zapisnik prve sednite III vanrednog zasedanja Večal n a 
roda Narodne skupštine FNRJ od 27 novembra 1948 godine.

Pretsednik: Ima- li kakvih primedaba na. ovaj zapisnik? 
(Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.

Saopštavam Veču naroda da je Zaikonodavni odbor podneo 
Veču naroda Predlog zakona o ustanovljenju Ordena junaka 
socijaililstičkoig rada. Pošto ovaj predlog zakona stoji u nepo
sredno j vezi- sa Predlogom zakona o počasnim zvanjima trud- 
benika, koji se nalazi na dnevnom redu kao prva tačka, predla- 
žem Veču naroda da usvoji da se kao prva tačka današnjeg 
dnevnag reda stavi Predlog zakona o ustanovljenju Ordena 
junaka socijalističkog' rada. Prima li Veče naroda ovaj predlog? 
(Prima). Pošto Veče prima, prelazimo na prvu tačku dnevnog 
reda.

Prva tačka dnevnog reda je: pretres Predloga zakona o 
Ordenu junaka soiciijalistiokog rada.

Moliim druga izvestioca Tona Hafnera da podnese izve- 
štaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Tone Hafner (NR Slovenija): (Čiita izveštaj Za
konodavnog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)
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Drugovi i drugarice, najbolji sinovi ii kćeri naših naroda 
za vreme narodnooslobodilačkog ra ta  nesebično su lili krv za 
našu slobodu koju mi sada uživamo. Rezultati tih napora pod 
rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije su jedinstvo 
naših naroda, narodna vlast, us/lovi u kojima radni ljudi naše 
zemlje brzo izgraduju socijalistöCko društvo.

Nesebično zalaganje naših radnika, seljaka i radne iinte- 
ligencije za stvar socijalizma u našoj zemlji, dostiiglo je več u 
drugoj godini sprovodenja našeg Plana tako visoki stepen 
socijalističkog odnosa prema radu, k o ji! se naročito ističe u 
socijalističkom takmičenju, kako u privrednoj, društvenoj, 
držaivnoj itaiko 1 u naučnoj i kulturnoj delatnostlk

Naša narodna vlast, ocenjujuei pravilno sve napore, uvodi 
novi Orden junaka socijaliistilčkog rada, kao najviše priznanje 
pojedincima, kolektivilma, preduzečima i' ustanovama kotjiii se 
ističu va.nrednim radnim podvizima ilJ drugim vanrednim re- 
zultatima li zaslugama od opšteg značaja za izgradnju ,socija
lizma i za jačanje snage i ugleda naše zemlje. Zato vas molim 
da ga izvolite usvojifti. (Odobravanje).

Pretsednik: Poš-to se niko nije javiot za reč, stavljam 
Predlog zakona o Ordenu junaka socijalističkog rada na gla- 
sanje. Ko glasa za predlog, neka diigne ruku. (Svi dižu ruku.) 
Ima li ko pro th?  (Niko se ne javlja). Objavljujem da je P re
dlog zakona o Ordenu junaka socijalističkog rada jednoglasno 
usvojen u Veću naroda. U smislu poslovnika predlog če se do
staviti Saveznom veču na rešaivanje.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres  P r e 
dloga zakona o počasnim zvanjima trudbenika. Molim izve- 
stioca druga Mihaila Grbiča da pročita izveštaj Zakonodavnog 
odbora.

Izvestilac Mihailo Grbić (NR Crna Gora): Pre no št o bih
prešao na čitanje izveštaja, obračam pažnju drugoviima da se 
priliikom štampanja potkrala greška u prvom stavu člama 23, 
koji treba da glasi:

»Počasno zvanje prvaka socijalistiičkog rada i zaslužnog 
zemljoradnika traje tri godine, a počasno zvanje isitaknutog 
prvaka socijalističkog rada i zaslužnog zemljoradnika-zadru- 
gara  tra je  pet godina. Ova počasna zvanja mogu se dobiiti 
više puta.«

Premda sam zakonski predlog i posebno uz njega dato 
vrlo sadržajno obrazloženje Pretsednika Vlade FNRJ sasvim 
jasno i tako osnovano govore o krupnom značaju i o potrebi



donošenja ovoga zakona, neka mi bude dozvoljeno da i sa 
svoije Strane, u ime Zakonodavnog odbora ovoga Veča, progo- 
voritm nekoliko riječi u vezi sa zakonom koji se ovoga časa 
pretresa.

Kao što su se u toku rat a naši narodi, naši radni ljudi 
grada i sela, naša narodna inteligencija nesebično i sa svjesnim 
samopregotrom, herojski! i sa nadljudskkn naporkna borüli za 
odbranu svoje otadžbine od fašističkih zavojevača i domače 
izdajničke buržoazije, za istmsku sl obodu svoju i drugih na
roda, — isto tako i danas, poslije rata, u vrijeme kada je žre
balo podirati zemlju iz strahovite pustoši i ruševina koje je 
okupator ostavio za sobom i posle izvršene obnove prion-uti 
na izvodenju Petogodišnjeg plana, na izgradnju scijalieitičke 
privrede u našoj zemlji, radeči cesto pod najtežim životniim i 
radnim uslovima, dobrovoljno i udamički — naše radne mase 
pokazale su ne samo visoku klasnu svijest, žarko rodoljublje 
i nevideni radni heroizam več i sjajne odlike snalažljivosti i 
stvaralačke sposobnosti.

U procesu borbe i narodne revolucije, u procesu izgradnje 
narodne i demokratske vlaisti, u procesu obnove i planske 
izgradnje socijalizma formirao se u našoj zemlji jedan nov 
čovjek, čovjek sa jugoslovenskim socijalističkim patriotizmom, 
sa korjenito izmijenjenim shvatanjem prema državnoj zajednici, 
prema* opštim društvenim interesima, prema zajedničkoj imo- 
vini, prema radu.

»Ogromna večina naroda Jugoslavije — rekao je drug 
Tito u svome referatu na Petorn kongretsu KPJ — došla je još 
u toku  rata do spoznaje da je staril društveni poredak neva- 
Ijao, do tra jao  i da je potrebno stvoriiti nov, bolji društveni 
sistem. Zbog toga se u procesu borbe i m oglo [skovati jedin- 
stvo radničke klase, pretežnog dijela isiromašnog i srednjeg 
seljaštvai i narodne inteligencije. Zbog to'ga je bilo mogučno 
još u toku narodnooslobodilačke borbe protiv okupatora za
dati odlučan udarac nosiocima starog buržoaskog društvenog 
sistema, zbog toga  i nije bilo potrebno posle rata, na» uličnim 
barikadama, rješavati pitanje vlasti!, jer je tu vlatst narod več 
čvrsto držao u*ruci kao največu tekovinu oslobodilaičke borbe 
prottv okupatora i domačih izdajnika.«

Radni elan naše radničke klase, širokih narodnih masa, 
u obnovi tatom  opustošene zemlje ž docniije, prelaskom na 
plansku privredu, u izvojevanju planskih zadataka za izgradnju 
socijalizma, nije neka slučajnost, več je iizraz svijesti radniih 
masa, koje su stekle saznanje da su tekovine narodnooslobo-
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dilačke borbe njihova vlastita stvar, da je na radia vlast njihova 
vlast, da plodove njihovog napornog rada uživaju i uživaće 
one same. Prihvatajući sa oduševljenjem Petogodisnji plan i 
izvršiijuči planske zadatke sa svjesnom disciplmom ti junačkini 
radnim pregnueem, radnička klasa i, uopšte, radni ijudi naše 
zemlje postali su duboko svjesni da je briga za ljude, briga za 
•njihovo blagostanje, kulturu i opšti» napredak radnih ljudi 
haše zemlje jedan od osnovnih zadataka: Petogodišnjeg plana. 
Naše radne mase, kako u ratu tako i poslije rata, stekle su 
duboko iskustvo i saznanje da je put kojim ih je vodila Komu- 
nistička partija i koji'm iih vodi danas, pod mudrom Titovom 
rukom, jedrno pravilan i pobjedonosan put, put obezbedenja
teškom mukom i ogromnim žrtvama nzvojevanih tekovina
narodnooslobodilačke borbe, put sigurne izgradnje socijalizma 
1 iskorjenjivanja za svagds) eksploatacije čovjeka od čovjeka.

Uprkos ogromnih napora i žrtava koje je trebalo radni 
ljudi naše zemlje da ulože u obnavljanju opustošene privrede 
i porušenih objekata, u izvodenju ogromnih zadataka u okviru 
'Petogodišnjeg plana, često sa vrlo oskudnim i dotrajalim teh- 
ničkim sredstvima, kao i uz lišavanje najlnužnijega za život,
oni su osjetili i osjećaju iz dana na dan sve više koliko se
korjenito  izmjenio položaj radničke klas;e, radnih seljaika., inte
lektualnih radnika u novoj Jugoslaviji. Radni čovjek je svjestan
4 on osjeća da je podruštvljenjem sredstavai proizvodnje, da 
je stvaranjem moćnog socijalističkog sektora privrede stvo- 
rena kolosalna ekono'mska baza za izgradnju opšteg prosperi- 
ie ta  širokih slojeva naroda, da postoji tendencija stalnog po
rasta. radničke nadnice i životnog standarda radnih masa.

Pored stalnog pobo'ljšanja materijalnog položaja, š>tc 
proizilazi iiz intenzivnog povećavanja proizvodnih snaga naše 
privrede, porasta naše socijalističke akumulacije, borbe za $ш- 
ženje pune cene kostanja, koja prema planu treba u ovoj go1- 
dini da iznese oko sedam i po milijardi dinar a, radn>i' čovjek 
naše zemlje osjeća temeljitu promjenu svoga položaja i na vrlo 
široko j skali opštiih životnih i kulturnih potreba: u pogledu, 
stanbenog pitanja, u pogledu zaštite zdravlja, higijenskih i 
drugih uslova rada iz oblasti novog socijalnog osiguranja, 
u plaćenom godišnjem odmoru, povlasticama u saobraćajnim 
sredstvima i popustu u državnim hotelima, u pogledu radničkih 
-odmarališita, zaštite i obezbedenja porodilje i djeteta ,i u ši- 
rokom i svestranomf' obimu kulturnog uzdizanja i prosvječi- 
Vanja radnih ljudi sela i grada. Ono što osobito k a ra k te r j e  
duboki preobražaj našeg društvenog siistema jeste činjenica da



<u našoj otadžbirai, uslijed sve većeg porasta naše socijalističke 
izgradnje, ne samo što je nezaposlenost nemogučna, več se 
osječa i znatna nestaši<ca radne snage povodom čega se moraju 
preduzimati obimne mjere da bi se privreda obezbjedila njom. 
Nezaposlenost, koja je zakoniti pra.tillac kapitalrstičkog sistema 
'proizvodnje, i koja kao strašna avet gladi i bijede prkisikuje 
radni s-vijet u tim zemljama, upravo je pustošila u s-taroj pohr- 
kolonijalnoj Jugoslaviji.

Za plačeni godiišnji odmor trudbenika treba naglasiti da 
takvu ekonomsiku tekovinu nije posjedovala radnička klasa 
'bivše Jugoslavije, nitti je posjeduje radnička klasa ma koje 
kapitalističke zemlje. Ona je rezultat svestrane brige Kornu- 
nističke partije  i Vlade FNRJ za radne ljude naše zemlje, kao i 
silnog zalaganja trudbenika na izgradnji naše socijalističke 
otadžbine. Samo u prošloj godini držaiva je iu te  svrhe izdala 
sumu od 1 milijardu 889 miliona dinara, a ove godine če se u 
iste svrhe utrošiti 2,5 milijarde dinara, u kojoj če se, dakle, 
Višini povečati i realna nadnica naših radnika i službenika.

Radni narod naše otadžbine ne poznaje više strašne p o 
sledice besposlice i nema sumnje da je to jedna od največih 
tekovina narodnoosloboditlačke borbe i narodne revolucije. 
Tu je čimjenlicu važno istači <utoliko više što se danas u svim 
jkapitalističkim i kolonijalnim zemljama, posebice usljed po- 
četka nove ekonomske krize u iti'm djelovima svijeta, sve više 
giri nezaposlenost, a usljed inflacije i s ta ln o g  obaranje najam- 
nice, sve se više šire štrajkački pokreti.

Prema izvještaju italijanske konfederacije rada, počet- 
■kom oktobra ove godine u Italiji/ je bilo blizu trti miliona 
«besposlenih, što čini oko 30% od uikupnog broja raidnika i 
islužbenika Italije.

Nezaposlenost zahvata i najjaču državoi kapitalističkog 
svijeta — SAD, u kojoj je, prema nijiihovim zvaničnim poda- 
cima, broj nezaposlenih u junu t. g. dosegao 2,184.000 radnika.

Mogli bismo redom navoditi sve kapitalističke zemlje, 
ponaosob, i videlo bi se da nezaposlenost u svakoj od njiih 
dostiže več sada velike razmjere, dok če neizbježno, sa sve 
večim produbljenjem privredne krize, u kapitalističkim ze
mljama nzaposlenost sve više rasti, sa svim strašnim posljedi- 
cama koje ona donosi radničkoj klassi. Takva sudbina, zaoštra- 
.vanja odnosa rada i kapitala, produbljivanje ekonomske krize 
i sve veča nezaposlenost, pretstoji i zemlji d o l a r j i h  magnata 
i nikakvi je Maršalovi planovi iz te situacije ne mogu izvuči.



Likvidiranjem feudalnih i polufeudalnih ostataka na selu 
putem agrarne reforme i davanjem zemlje u ruke onih koji 
je obraduju, naša narodna vlast zadala je jak udarac kapita
lističnim elementima ina se ki. Agrarnom reformom podeljeno 
je 438.000 hektara na 24.600 porodica agrarnih interesenata i 
359.000 hektara na 60.000 porodica kolonista, večim dijelom 
boraca Jugoslovenske armije. Od ostale eksproprisane zemlje 
s tvoren je jak zemljišni fond sa državnim poljoprivrednim do- 
ibnima, organizovano je dosada 46.560 domačinstafva u 910 
radnih zadruga, čime je udaren temelj socijalističkoj poljopri- 
vredi u našoj zemlji.

U vezi sa stvaranjem socijalističke društveno-ekonomske 
baze, sa poboljšanjem materijalnih uslova života, danas u kul- 
iturnom životu zemlje učestivuju najšire mase narodne, što se 
nije moglo ni zamisliti u uslovima stare Jugoslavije, u kojoj 
je carovala tiranija, bespravlje i nevidena eksploatacija radnih 
šjudi. Pored opštih kulturnih i prosvjetnih ustanova koje su 
stavljene u službu naroda, značajan dio materijalne baze našeg 
kulturnog života nalazi se neposredno u rukama radničke 
klase. Tako, sindikalne organizacije radnika i inamještenika 
raspolažu danas sa preko 400 klubova pri preduzečima, sa oko 
(2400 crvenih kutiča, sa preko 1400 čitaonica, sa oko 5000 
biblioteka od blizu milion primeraka knjiga, sa preko 320 
stalnih i pokretnih bioskopskih aparatura, 265 razglasnih Sta
niča, 39 bioskopa u gradovima itd. Samo u drugoj polovini
1947 i u 1948 godini Savezna vlada je dodijelila Jedinstvenim 
sindikatoma u vidu državne pomoči za organizaciju kulturnog 
i fiskulturnog života trudtoenika 500 miliona dinara.

O položaju trudbenika danas*, u novoj, narodno-demo- 
kratskoj i preporodenoj Jugoslavilji, koja ispunjava srca mlli- 
onskih radnih masa silnim ponosom i žarkim patriotizmom, 
za razliku od njihovog položaja u predratnoj kapitalističkoj 
Jugoslaviji, eklantantno govore sami za sebe ciifarski' podaci o 
raspodijeli nacionalnog dohotka tna društvene klase iz pred- 
ratne 1937 godine ti, poslije rata, iz godine 1947 i 1948, ko>je 
je  podatke iznio drug Kidrič u svome referatu na Petom kon- 
'gresu partije i koje nemam potrebe da u pojedinostima citi
ram, jer ste ih vi čitali ili slušali. Hz tih podataka se jasno vidi 
'koliku je ogromnu prom  jenu privredno-ekonomskih pozicija 
Vlonijela našim trudbenitima narodna revolucija i uspostavljanje 
'narodne vlasti, kao što se vidi i stalno jačanje i proširivanje 
•socijalističke ekonomike i ograničavanje i potiskitvanje kapi- 
talističkih elemenata u gradu i sek .



Sve <to-, sav taj zbir činjenica koje sam ja ovdje usko 'i 
letimično pobrojao, a o čemu postoje tako sjajni i dokumen- 
tovani referati partiskih rukovodilaca naše zemlje na Petom 
^kongresu KPJ i partiskim kongresima pojedinah naših repu
blika koji se održavaju pod kraj ove godine, kao i mnoga za- 
^konodavna akta, trredbe Vlade, ekspozeil saveznih i republiških 
•ministara, izvještajii' Savezne planske komisije, prikazi preko 
‘dnevne štampe i dnuge mnoge publikacije, sve je to-, dakle, 
ttslovilo onaj veličanstveni i patriotski »tvaralački. elan širokih 
•narodnih masa u bitdi' za ostvarenje Petogodišnjeg plana, za 
“izgradnju socijalistizma i srećnijeg života. Sve je to usloviilo 
š iroko  razvijeno socijalističko takmičenje miWonskih racinih 
imasa na svima poljitma privredne i društvene djelatnosti, čemu 
se ima u velikoj mjeri blagodariti za vel'ike radne pobjede 
ko je  su dosada postignute u izvršenju planskih zadataka.

Takmičenje, taj socijalistički oblik rada, koje se tako ši
roko  razvilo u današnje vrijeme socijalističke izgradnje zemlje, 
primjenjivalo se kod nas još u toku narodnooslobodilačke 
bo rbe  u okviru oružane borbe protiv okupatora i domačih 
izdajnika, zatim u materijalnoj pomoči naših partizanskih 
odreda i NOV-a, dok je pred kraj rata dobillo široki narodni 
zamah i vodilo se pod parolom »Sve za front — sve za po- 
'fojectu.« Tokom izvršenja obnove, u vezi sa porastom organizo- 
vanostfi našeg privrednog aparata, sa širokim omasovljenjem 
frontovskih, AFŽ i omladinskih organizacija, sa učvrščenjem 
i jačanjem sindikalnih organizacija, takmičenje je postajalo 
&ve organizovanije i masovnije, dok Mije postalo jedan tako- 
*eči osnovni1 i stalni metod rada trudbenika naše zemlje.

Poučeni sjajnim primjerimi i bogatilm iskustvom prve 
:zemlje sodijalizma, Sovjetskog Saveza, i primjenjujuči živo- 
‘tvorno i s<tvaralački na naše prilike nauku marksizma-lenjiH 
nizma*, u oblasti organizacije društvenog rada u socijalizmu, 
naše frontovske, sindikalne, omladinske organizacije pod ru- 
kovodstvom Komunističke partije bile su u stanju da razviju 
'tako široko i metodski socijalističko 'takmičenje kod nas. I u 
ovoj oblasti, u našoj savremenoj stvarnosti, obistinjuju se 
Lenjinove riječi: »Kako je beskrajno lažljiva obična* buržoaska 
prets tava  da je sociijaMzam nešto mrtvo, ukočeno, jednom za, 
Svagda dato, dok, ustvari, tek sa socijalizmom počinje b rzo r 
pravo, istinski masovno kretan je  naprijed, u svlma oblastima 
društvenog i ličnog života, kretanje koje se vrši1 uz učešče 
večine stanovništva, a zatim čitavog stanovništvau« (Lenjin, 
Država  i r e v o lu c i ja ,  str. 90, izdanje »Kulture« 1947). Govorčći



0 santom takmičenju, Staljin kaže da j e ono »ustvarii komuni- 
sticki metod izgradnje socijalizma, na osnovu matksimalne 
aktivnosti milionskih masa trudbenika. Takmičenje je, ustvari, 
ona poluga pomoću koje je radnička klasa pozvana da preo- 
krene čitav privredni i kulturni život .zemlje na 'baz i  socija
lizma.« (Staljin, O sodjalističkom takmičenju, izdanje 
»Kulture«).
; U našem sistemu vlasti', kroz takmičenje i na osnovu 
njega, na osnovu svijesti da se više ne radi za ekspfoatatore,- 
za kapitalističke superprofite, nego za sebe, za svoju klasu, 
.^a svoje socijalistioko društvo radnih ljudi, za narodnu državu 
u kojoj se na vlasti' nalaze najbolji ljudi radničke klase 'i 
radnog naroda uopšte, razvio se kod na§ nov odnos trudbe- 
\nika prema radu, rasplamsale su se u dubinama narodnim 
Izapretane i zatomljene energije sa širokim stvaralaokim inici* 
jativama ii isposobnostilma narodnog genija, rad je kod nas 
dobio društveni značaj, postao stvar časti i slave širokih masa 
'trudbenika.

Pregaoci novog stvaralačkog rada i socijalističkog 
odnosa prema radu dobili su kod nas naziv udarnildi. Medutim, 
u sve večem zamahu i procesu socijalističke izgradnje u našoj 
zemlji, kroz široki razvoj takmičenja, sve više se povećavao 
‘broj pionira, prvoboraca socijalistilčke izgradnje — udarnika, 
novatora, racionalizatora, pronalazača i drugih zaslužnih trud
benika. U toku 1947 godine u socijalističkom takmičenju uče- 
'stvovalo je 720.000 radnika i službenika, a zvanje udarnika- 
osvojilo je 67.029, nagradenih i pohvaljenih bilo je 165.000. 
trudbenika. U prvom polugodištu ove godine učestvovalo je 
\i socijalističkom takmičenju u Jugoslaviji oko 800.000 radniika
1 službenika, a zvanje udarnika dobilo je i28.979 lica. Isto tako, 
■samo u toku 1947 godine, naši racionalizatori, novatori *i pro- 
'nalazači dali su našoj privredi preko 120.000 korisnih predloga 
za poboljšanje organizacije rada i usavršavanje alata. i mašina. 
'Dosada je ukupno proglašeno 105.016 udarnika, 927 novatora, 
! 2.655 racionalizatora. Ovdje su navedeni samo oni novatori 
i racionalizatori čiji su predloži dali veči finansiskil efekat. 
Ordenima rada i medaljama rada odlikovano je dosada svega 
2.447 istaknutih i zaslužnih trudbenika.

’ Usljed toga sto su socijalističko takmičenje i stvaralaoki 
polet uzeli kod nas široke razmjere, što se istovremeno vrši 
4ve jasnija diferencijacija u pogledu ва stepen il kvalitet rad- 
no g  zalaganja, doprinosa u povečanju proizvodnje, očigledno 
je  da društvene zasluge udarnika postaju različite, sve više se



pojavfjuju trudbenici koji pokazuju sve krupnije lične radne 
Tfezuttate i sve odlučniiji' doprinos za dal ju izgradnju naše soci
jalističke otadžbine. Dcsadašnji način dodeljivanja počasnog 
fcvanja »udarnik«, »novator« i »racionalizator«, kojima su odlir 
kovani naši zaslužni trudbenieil, uz odgovarajuče nagrade i 
•povlastice, pored propusta i birokratske krutosti u vezi sa do- 
deljivanjem zvanja i odlikovanja, dosadašnji sistem pokazuje 
se potpuno prevaziden, nedovoljan, uzak da bi obuhvatio sve 
stepene radnog i! stvaralačkog zalaganja.

Sledstveno torne, bilo je potrebno pitanje pronalazaka 
regulisati posebnom zakonskom materijom, s jedne strane, ar 
Is druge, počasna zvanja trudbenika »koji su se svojim zala
ganjem u radu i drugim zaslugama u oblasti privredne izgradnje 
osobiito istakli, dali primjer drugim trudbenicima i doprineli 
razvitku i napretku narodne privrede« (kako se to kaže u 
članu 1 Predloga zakona o počasnim zvanjima trudbenika) 
razraditi i normirati posebnim zakonskim odredbama, vodeči 
pri tome računa o več ispoljenoj relativno bogatoj diferenci
a c i j i  zaslužnih trudbenika.

Na toj osnovi je i izraden zakonski predlog koji se sada 
nalazi na pretresu pred ovim domom i čije su osnovne k a ra k 
teristike slijedeče:

1) Zakon ustanovljava pet počasnih zvanja i to: udarnik, 
prvak socijalističkog rada, istaknuti prvak socijalističkog rada, 
'junak socijalističkog rada narodne republike, junak socijali- 
stičkog rada FNRJ (član 2 zakona).

2) Zakonom se proširuje skala počasnih zvanja 'trudbe- 
nika i na zaslužne radne Seljake i1 trudbenike zemljoradničkog 
zadrugarstva. U sadanjoj etapi privrednog razvoja naše zemlje, 
poljoprivredna proizvodnja, a naročito socijalistička rekon
strukcija  poljoprivrede kroz forme zemljoradničkog zadrugar
stva, kako se to ističe u obrazloženju zakona Pretsjednika 
.Vlade FNRJ, imaju važan značaj za dalje privredno snaženje 
.naše zemlje i njenu cjelokupnu socijalističku izgradnju. Praksa 
•je isitovremeno pokazala veliki, broj primjera požrtvovanja i 
žavjesnog zalaganja našeg radnog seljaštva za pravilno ispu- 
'njenje obaveza prema državi radnog naroda, a naročito su ti 
‘primjeri' karakteristični za radne i druge zemljoradničke za
druge. Stoga zakon obuhvata sa počasnim zvanjima i nagra
dam a i ovu kategoriju trudbenika i to sa slijedečim stepe
nima: zaislužni zemljoradnik, zaslužni zemljoradnik-zadrugar, 
Hstaknuti zemljoradnik-zadrugar narodne republike, istaknuti 
'zemljoradnik-zadrugar FNRJ i, najzad, počasaio zvanje borca



za  visoki prinos za one trudbenike u poljoprivredi koji su se 
istakli uspjehom u primjeni agro-tehničkih i zoo-tehničkih 
mjera, ili u , kvalitativnom, odnosno kvantitativnom većem 
prinosu.

3) Pojedina počasna zvanja, koja je zakon posebnom 
'odredbom u članu 11 predvidio, mogu se dodjeljivaitr i radnim 
Ikolektivima koji su se istakli svojim radnim uspjesima, pove
dali proizvodnju, racionalizirali radni proces ili na drugi način 
Vjopriinjeli socijaldstičkoj izgradnji zemlje. Takvim zaslužnim 
kolektivima, prema stepenu postignutih rezultaita i veličini do- 
'prinosa, mogu se dodjeljivati počasna zvanja: udarnog kolek
tiva, kolektiva-prvaka socijalističkog rada, kolekitiva-prvaka 
socijalističkog rada narodne republike, kolektiva-prvaka soci
a l  ističkog rada FNRJ.

Na sličnoj osnovi zakon je (član 17) normirao dodjelji- 
vanje počasnih zvanja „i onim radnim r drugim seljačkim ze- 
mljoradničkim zadrugama koje su vidno doprinjele socijali- 
-etičkoj rekonstrukciji poljoprivrede. Zal takve zemljoradničke 
kolektive zakon predvida slijedeča počasna zvanja: zadruga- 
borac za visoki prinos, zaslužna zadruga, zadruga-prvak na
rodne republike, zadruga-prvak FNRJ. Počasno zvanje borca 
*za visoki prifaos može se dodjeljivati i poljoprivrednim radnim 
brigadama i drugim kolektivoma u poljoprivredi.

Sistemom počasnih zvanja po ovome zakonu za razne 
kategorije  trudbenika i kolektive u privredi pravilno i jasno 
?se diferenciraju i pravno utvrduju kako stepeni zalaganja i 
druge zasluge za socijalističku iizgradnju naše zemlje, prema 
čemu se odreduju i odgovarajuča počasna zvanja, tako i prema 
Vitsini počasnog zvanja, pripadajuča prava u odlikovanju 
ordenom odnosno medaljom rada, a nagrade i druge povla- 
stice zakon ostavlja» da Savezna vlada propiše posebnim pro- 
pisima. Za najviše počasno zvanje — junaka socijalističkog rada 
FNRJ — predloženo je posebnim zakonom ustanovljenje viso- 
kog ordena Ordenai junaka socijalističkog rada, koji če se 
obavezno dodjeljivati onom trudbeniku, odnosno radnom k o 
lektivu koji to zvanje bude osvojio.

S obzirom na veliki značaj d važnost ko ju  naša narodna 
i demokratska država-, koja se nalazi na putu u socijalizam, 
polaže na počasna zvanja, zakonom se odreduje da sva zvanja, 
osim zvanja borca za visoki prinos, dodijeljuje Prezidijum Na<- 
rodne skupštine FNRJ, odnosno prezidijumi narodnih skupština 
narodnih republika.



Principi, odredbe i duh ovoga zakona treba da budu nov, 
snažan impuls, nova pokretačka snaga za omasovljenje udar- 
ničkog pokreta, za pomaganje r pravilno nagradivanje za
služnih trudbenika i kolektiva, a istovremeno rukovodno načelo 
zci sve naše državne organe i sindikalne i druge organizacije 
da pomažu i olakšaju jačanje i dalje razvijanje socijalističkog 
Jtakmičenja, koje treba da doprinese u sve većoj mjeri izvršenju 
L premašenju planskih zadataka, proizvodnosti rada i, uopšte, 
'cjelokupne proizvodnje, za bržu ilzgradnju, za veču radnu discr- 
£linu, za pobjedu socijalizma, sreče i blagostanja bratskih, 
'krvno povezanih -i za svagdai udruženih naroda Fčdera-tivne 
Narodne Republike Jugoslavije. Neka donošenje ovoga zakona 
i doprinos k o  ji će on izvršiti u izgradnji socijalističkog dru- 
Stvenog sistema u našoj zemlji bude naglašena pQtvrda velike 
4stine kojom nais uči politička ekonomija »da je rad izvor svega 
toogatstva l  mjera svih vrijednosti«.

U ime Zakonodavnog odbora molim plenum Vijeća na
roda da prihvati ovaj zakonski predlog onakav kakav je p re 
dložen od Strane odbora. (Aplauz).
* Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. 
43tvaram diskusiju po ovom zakonskom predlogu. Rasprav- 
ljaće se u načelu i u pojedinostima. Kao prvi govornik za reč 
fee javio narodni poslanik Niko Jurinčić.

Niko Jurinčič (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi na
rodni poslanici, pred nama se nalazi Predlog zakona o p o 
časnim zvanjima trudbenika naše zemlje. Sta znači i koliku 
ogromnu vrijednost i snagu nosi u sebi ovaj zakon za daljnu 
socijalističku izgradnju naše zemlje, za daljne zbijanje radničke 
klase i trudbeničkih masa grada i sela oko izvršavamja zada- 
*fcaka našeg prvog Petogodišnjeg plana, — najibolje nam govore 
kiosada postignuti rezultati na polju obnove i socijalističke 
izgradnje naše zemlje, najbolje nam govore podaci koje je u 
obrazloženju ovog zakona dao drug Tito. ,

Po oslobodenju naše zemlje naša narodna vlast našla se 
pred  neobično krupnim i složenim problemima. Nužno je bilo 
brzim tempom zalečiti teške rane koje smo dobili u toku 
inarodnooslobodilačkog rata, obnoviti porušenost i stvoriti 
luslove za brzi prelaz na plansku izgradnju naiše zemlje. P a tr io t
ski i stvaral-ački elan najširih radnih masa; stvaran i razvija« 
još u toku naše socijalističke revolucije, koji je sve više dobi- 
'jao svoj osnov u medusobnom takmičenju naših radnih ljudi, 
prenio se još šire i organizovanije na probleme obnove i 
izgradnje naše zemlje.



U našoj zemlji radni ljudi, na čelu sa svojom Komuni- 
stičkom partijom, imaju svu vlast i izgradnju socijalizma. 
To je danas činjenica\ Na osnovu socijalističkih proizvodačkih 
odnosa, koji se svakim danom sve više učvrščuju i proširuju u 
!našoj zemlji1, izvršene su ogromne promjene u sviijesti radnih 
ljudi, brzim tempom menjaju se psihička shvatanja čitavih 
klasa i' socijalnih grupa. Te duboke promjene nisu na&tale 
putem stihiskog procesa razvitka, nego su postignute u svako- 
dnevnoj borbi naše Komunističke partije za unošenje socijali
stičke svijesti u najšire radne mäse. Saimo zemlja u kojoj pot- 
punu vlast imaju radni ljudi na čelu sa radničkom klasom u " 
ktanju je da ostvari veliki zadatak politiokog vaspitanja na
roda, mijenja i promjeni! svijest miliona ljudi na socijalistički 
način. *

Nema sumnje da su se več za ovo relativno kratko vrijem-e 
od našeg oslobodenja u svijesti radnika izvršile ogromne p ro 
mjene, promjenilo se shvatanje o radu, odnos prema socijali- 
stičkoj imovini, o čemu svjedoči razvijenost socijalističkog 
takmičenja, udamištva, novatorstvai itd. Za večinu naših rad
nika rad je postao' stvar časti, junaštva, i heroizma.

Sa pofojedom naše narodne revolucije izvršene su p ro 
mjene gledfšta i na,vika kod večine našeg radnog seljaštva. Dru
štvena privreda. i kolektivni rad naših zadrugara mijenjaju shva
tanja radnog seljaštva.. Kroz zadružni sistem, kroz radnu za- 
drugu, naš seljak-zadrugar oslobada se i razbija sitno-buržujske 
navike koje su se vjekovima izgradivale kod seljaka u uslo- 
vima privatno-vlasničke proizvodnje. Isto tako izrasta i raz
vija se nova narodna socijalistička. inteligencija, o,dana socija- 
lističkom ipokretu, vaspitana na naprednim idejama, marksizma- 
lenjinizma. Kako u toku velikog oslobodilačkog rata, tako i 
danas u velikoj bitci za izgradnju socijalizma,, radnici, radno 
seljaštvo i narodna inteligencija. ispoljiJi su i sve više ispolja- 
vaju visoku svijest i duboko shvatanje opštenarodnih interesa. 
Baš ta  činjenica da se u svijesti ogromne večine naših radnih 
ljudi promjenilo mišljenje o štetnoj predrasudi ,da državam 
navodno mogu upravljate samo bogati ljudi, veloposjednici i 
njihova društva, ostvarujuči u pra/ksi svoju narodnu državu, 
sistem socijalističkog takmičenja obuhvata sve više i dublje 
radne mase grada i sela, koje ujedno potvrduju široku stvara- 
lačku inicijativu radnika i radnfh ljudi' uopšte na izgradnji 
boljeg i sreanijeg života, na  izgradnji svoje socijalističke 
domovine.



Nema sumnje da če donošenje ovoga zakona, bez obziira 
što je sistem socijalističkog, takmičenja, pronalazačkii. i racio- 
nalizatorski pokret postao praksa u životu i radu naših radnih 
ljudi, rešiti i sistematizovati jedno od vrlo važnih pitanja u 
dailjoj socijaliističkoj izgradnji naše zemlje. Socijalističko 'tak
mičenje več danas je zahvalilo takove ratzmere, a sigurno če 
sutra još veče, iz kojih svakbdnev.no izrasla ju sve novi i novi 
prvoborci na frontu socijalističke izgradnje naše zemlje, kojima 

, je nužno odrediti mjesto i zvanje prvoborca, za socijalizam, a 
satmf.m tim odati im i zasluženo priznanje.

Radni ljudi, udarnici u proizvodnji, novatori i racionali- 
.zatori u preduzeču, selu i laibo ra toriju uživaju u našoj zemlji 
opštu pažnju i poštovanje. Činjenica da u našoj zemlji narodne 
mase prvi put u svoj oj istorfji ne rade za eksploatatore, nego 
za sebe, uslovila. je  korenite prom j ene shva.tanja naših ljudi
0 radu. Za večinu njih rad je prestao da bude teret, kao što je 
bio u kapitalizmu, i postao i svakim danom sve više postaje 
stvar poštenja i časti. Več dosadašnje masovno takmičenje, koje 

j e  obuhvatilo stotine hiljada naših trudbenika pretstavlja naj- 
jači dokaz takve promjene mišljenja o radu.

U kakvu ogromnu snagu izrasta pokret socijalističkog 
takmičenj a, udarništva, racionalizatorstva i novatorstva u našo j 
zemlji, vidi se iz ovih par primjera.

Od oslo'bodenja do danas u našoj republici Bosni, i Herce
govini proglašeno je oko 15.000 radnika i radnica za udarnike,
1 to: u 1946 godini proglašeno je 1386, u 1947 godini 4.641, a u
1948 godini, za prvih 10 meseci, proglašeno je 7.942 udarnika.

Od ukupnog broja udarnika bilo je u 1948 godini za prvih
10 meseci 1,5% novatora i 1,26% racionalizatora.

Na 2.474 proizvodnih isavetovanja u 1948 godini dato je 
i primjenjeno 4.530 predloga. Od toga racionalizatorskih bilo 
je 106, od kojih je usvojeno 63, novatorskih 128 od kojih je 
usvojeno 32, a u ispitivanju su 33. Novčani efekat primjenjenih 
novatorskih i racionalizatorskih predloga več dosada iznosi 
preko 50 miliona dinara.

U toku 1948 godine odlikovano je Ordenom rada II ste
pena 20 radnika, Ordenom rada III stepena 69 radnika i 6 rad
nica, Medaljom rada 101 radnik i radnica. Ordenom rada I ste
pena odlikovana su dva radna kolektiva, Ordenom rada II s te
pena odlikovano je pet radnih kolektiva.

Radeči na principu takmičenj a, naši radni ljudi nastoje 
ч!а što je mogučno brže zacijele rane koje nam je zsdao rat, 
da savladaju teškoče naše teške prošlosti, da obnove narodna



privredu i da je dignu na takvu visinu na kojoj se nikada rsnije 
nije nailazliila. Socijalističko takmičenje, kroz koje izrastaj'u naj- 
bolji borci za socijalizam, .pretstavJjai veliku snagu u borbi za 
izvršenje našeg prvog Petogodišnjeg plana, kao i drugog koji 
če iza n jega  doči. Socijalističko takmičenje pretstavlja veliku 
školu vaspitanja nove radne discipline i socijalističke svij&sti.

Donošen jem ovoga .i ostalih zakona koji pravno po4:vrdUju 
več relativno postavljenu diferencijaciju, mi čemo još više da 
zaostrimo borbu protiv starog mišljenja o radu. Ima. kod nas 
još dosta ljudi za koje  je rad nešto tude, koji se nemarno ili 
ravnodušno odnose prema n jem u‘i nastoje da dadtt društvu i 
zajednlici što manje, što lošiji kvalitet, a da uzmu od društva i 
države što više. Još ima lenština, danguba i lopova koji naru- 
šavaju radnu disciplinu, nemarno se odnose prema radu, što vodi 
proizvodnji! rdavoj produkciji, kvaren ju  in ven tara, alata i 
slično. Kod jednog dela inženjera i tehničara još ima starog 
konzervativnog odnosa prema metodama rada, težnje da se 
ravnaju prema: onima koji:, zaostaju, prema niškim normama, 
najtsporijem tempu razvitka, kod kojih još ima nemarnosti u- 
poslu i prema uvoden ju naprednih metoda rada, nove tehnike 
i tako dalje.

Donošen je ovoga zakona,, kao i ostalih, pozdraviče trud- 
benici naše zemlje, a u prvom redu radnička kiasa, i vjerujem da 
če oni biti još jedan jak  potstrek za što sire 6 masovnije obu- 
hvačanje svih naših radnih ljudi u sistem našeg socijalističkog' 
takmičenja.

Zato izjavi ju jem da ču glasati za predloženi zakon i u 
načelu i u pojedrnostima. (Aplauz).

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik drug Milan Po
povič.

Milan Popovič (NR Srbija): Drugovi narodni poslanici, 
jedna od opštih karakterističnih črta svih naših zakona koje  
smo doneli, kao i ovih koje sada pretresamo u našem Veču, 
jeste u tome da su svi u potpunom skladu sa več pošto ječim 
stvarnim stanjem u našoj zemlji rj što pravilno i uspešno regu- 
lišu naše pravne odnose, kako danas tako i u daljem procesu 
socij^alLstičkog razvoja i izgradnje naše zemlje.

Sam fakat da danas donosimo i ovaj zakon kojim se odaje 
priznanje, odreduju počasna zvanja i povlastice našim več 
mnogobrojnim zaslužnim trudbenicima-takmičarima u njiho- 
vom udarničkom, novatorskom i racionalizatorskom radu na 
socijalističko j izgradnji naše zemlje, najočiglednije potvrduje



pravo stanje stvari kod nas i ispravnost linije sodjalističkog 
puta kojim ide naša zemlja.

Ovako veliki polet i zalaganje naših trudbenika na svim 
sektorima rada i izgradnje naše zemlje, a> naročito povečano 
zalaganje posle poznatih neopravdanih napada na. našu zemlju, 
najubedljivije svedoče o lisp ravnosti politike koju vodi naše 
državno rukovodstvo i o ispravnosti puta kojim ide naša zemlja 
u sorijalizam; j er i ta politika i taj put, 'kao što se vidi iz ovog 
izvanrednog zalaganja naših trudbenika u radu, znači da u pot- 
punosti odgovaraiju linteresima, željama i težnjama našeg rad
nog naroda grada i sela.

Narodnooslobodilačka borba, pored toga što je izvojevala 
našim narodima nacionalnu slobodu i ravnopravnost, oslobodila 
je i radni narod grada i sela onog teškog ropstva i pritiska 
i nd poHtičkom sektoru, i na ekonomskom sektoru i na sektoru 
radnog odnosa, pod kojim je živeo u bivšoj Jugoslaviji.

Dok je u staroj nenarodnoj Jugoslaviji odnos izmedu rad
nog naroda i kapitalističko-birokratskog sistema u n joj bio 
neprijateljski i u znaku neprekidne borbe (ikao što je to i danas 
u svim kapitalističkim zemljama), u novoj našoj narodnoj 
državfc, zasnovanoj na socijalističkim principima, ne pošto ji više, 
uopšte, pitanje nekih odnosa ove vrste izmedu radnog naroda, 
s jedne, i njegove narodne vlasti, političkog, ekonomskog i dru- 
štvenog sistema — s druge Strane, pošto* ne pošto j e nikakvi 
posebni interesi jednih ili drugih, več sve to skupa pretstavlja 
jednu nedeljivu i harmoničnu celiinu zasnovanu i izgradenu 'baš 
na težnjama i željama širokih slojeva radmog naroda grada i 
se la  U Federativno] Narodnoj Republici Jugoslaviji radni narod 
vidi svoju državu*— svoje delo, jer  u njoj ima svoju vlast 
odozdo do vrha, vlast kojom sam upravlja preko svoga slo- 
bodno izabranog rukovodstva, ima političko, ekonomsko i dru
štveno uredenje u kome aktiivno učestvuje, ima slobodu in ic ia 
tive, akcije i odlučivanja po svima pitanj ima narodnog i dru- 
štvenog života, jednom rečju, ima. sve ono, u svojim rukama što 
je u staroj Jugoslaviji bio monopol jednog malog broja  ljudi 
koji su držali vlast i kapital. I zato naš radni narod oseča i gajiV 
prema novoj narodnoj državi, njenom uredenju i n jenom ruko- 
vodstvu i veliku ljubav i veliku odanost, a to je onaj osnovni 
uslov za život i napredak j edine države. Tako se j edino i može 
tumačiti ovako izvanredno veliko zalaganje našlih trudbenika 
u radu na socijalističkoj izgradnji naše zemlje.

Stvaranjem močnog državnog sektora privrede, jačanjem 
i razvijanjem zadružnog sektora stvoreni su uslovi za plansko



rukovođenje i izgradnju privrede i ostalih g ra m  našeg života, 
a samim fc:m, prvi put u našoj zemlji, stvoreni su uslovi i moguč- 
nost za nov način rada —• socijalistički način rada metodama 
talkmičenja i udarmštva uz učešče najširih slojeva radnog na
roda grada i sela.

Ali, da bi ovi uslovi dobili i svoju životnu snagu i  elan, 
pred našim rukovodiocima na  svim sektorima rada i rukovodio- 
cima masovnih organizacija bio je  postavljen veliki, zadaiak — 
prevaspitavanje širokih narodnih masa u duhu tih novih uslova 
rada na temelju našeg novog političkog, društvenog i ekonom- 
skog sistema u zemlji. Trebalo je razviti največi polet i volju 
kod širokih narodnih masa za stvaralaštvom i izgradnjom, za
vesti novi socijalistički — konstruktivni i racionalni način rada, 
zavesti pravi kult rada, takmičenja i udarništva, jer su sve to 
bili potrebni preduslovi, kako za brzu obnovu naše zemlje, 
tako i za njenu dalju plansku izgradnju.

Blagodareči mudrim direktivama i ličnim naporima naših 
visokih rukovodilaca,, na čelu sa drugom Titom, na njihovom 
sektoru rada, potpunom zalaganju naših narodnih vlasti, Narod- 
nog fronta, radničkih sindikata i  ličnom primeru rukovodilaca 
naših ustanova i masovnih organiziacija u radu, postignuti su u 
ovom pogledu najveoi uspesi — i veliki točak našeg privrednog 
razvitka i izgradnje ikrenuo je največim zamahom.

Sav naš radnli, nlarod krenuo je kao jedan na posao. Nevi- 
deni, radni polet obuzeo je naše mase, tako da je to more naših 
trudbenika kroz takmičenje, u okviru socijalističkog načina 
rada, pored ogromnog radnog efekte na obnovi i privrednoj 
izgradnji naše zemlje, dalo i vrlo veliki broj vrednih kolektiva 
i trudbenfka, pobednika u takmičenj u i udarnika., talentovanih 
novatora i racionializato.ra, čiji broj iznosi preko 100.000, što 
se jasno vidi iz podataka u obrazi oženju ovog zakonskog 
predloga.

U niašoj no voj narodnoj državi kroz takmičenje i udar- 
nički rad stvoren je  kod našiih trudbenika pravtii poj am o radu; 
je r  uslovi i cilj rada u socij.alističkoj državi pretvaraju, kako 
Staljin kaže, » . . .  rad iz zazornog i teškog bremema, kakav je 
on ranije bio, u stvar časti, u stvar slave, u stvar odvažnosti i 
herojstva«. Ovakav način rada podigao je radnu aktivnost i 
stvorio nevideni elan u radu kod naših trudbenika i takmičenje 
je  postalo kod nas osnovni metod društvene organizacije rada. 
Razvijanjem friicijative 'i aktiviziranjem stvarakčMih sposob
nosti radnih masa i pojedinaca kroz takmičenje, došlo se do 
novih — savršenijih metoda u radu, do sve veče proizvodnosti



rada;, do brzog i snažnog porasta proizvodnje. A to znači do 
svakodnevnog povečanjla blagostanja čtitavog radnog naroda.

Ovakvim sistemom rada, koji je j edino rnoguč u ,plansko] 
privredi i nslovima izgradnje socijalizma, stvorena je tak v a 
osnova za 'blagostanje radnog naroda kakva nije poznata i nije 
moguena u kapitalističkim zemljama. Dok tamo radni. narod 
radi na tuđem iposlu ,i robuje kapčtalu koji služi pojedincimia, 
kod nas, kao i u drugim naprednim demokratskim zemljama 
sa Sovjetskim Savezom na čelu, trudbenici rade na, svom i opšte- 
narodnom poslu, ia kapital se kao takav potčinjava željama i 
potrebama radnog naroda i njemu služi. (Odobravanje).

Kako ovaj predlog zakona, koji se nalazi pred nama, 
s jedne stnane odaje zasluženo priznanje, odreduje počasna 
zvanja i daje povlastice najbolj im našim ttidbenicima u ova- 
kvom —• socijalističkom načinu rada, a, s druge Strane, ima da 
služi kao snažan dalji potstrek za sve naše trudbenike, da se 
još više i još bolje za.lažu u radu na socijalističko j izgradnji 
naše žemlje, ja  pozdravljam donošenje ovog zakona i izjav- 
ljujem da ču glaisati zia. njega i:. u načelu i u celini. (Aplaoiz).

Pretsednik: Traži li još ko reč o ovom zakonskom pred
logu? (Ne javlja se niko). Ne traži niko. Prelazimo na glasanje. 
Ko glasa za ovaj zakonski predlog, neka digne rukti. (Svi dižu 
ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog 
zakona o počasnim zvanjima trudbenika u Veču niaroda izgla- 
san i da če se uputitli, Saveznom veću na rešavanje.

Isto tako uputiče se Saveznom veču na rešavanje i Predlog 
zakona o Ordenu junaka socijalističkog rada.

Prelazimo na treču tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
232ikona o pronalascima i tehničkim usavršenjima. Molim druga 
Izvestioca da pročita izveštaj.

Izvestilac Ninko Petrovič (NR Srbija): (Čita izveštaj Zako- 
ncdavmog odbora. — Videti prilog na kraju knjige)

Drugovi, ja bih sa svoje strane kazao nekoliko reči o ovom 
z 2ikonskom predlogu. Otkada su naši trudbenici, kroz narodnu 
revolucij u, stvorili svoju državu, državu radnih ljudi, oni su 
znali da u n j oj rade za sebe i  da če samo svojim radom izgra
diti sebi bolji i srečniji život u svojoj državi. Oni su, isto tako, 
znali da če, ukoliko budu više i bolje radili, svoju državu brže 
izgraditi i u njoj blagostanje za sebe i sve one koji rade. To 
saznanje nzših radnih masa probudilo je i rasplamsalo nevideni 
radni polet širom cele zemlje, polet u kome se takmiči kolektiv 
sa kolektivom, preduzeče sa preduzečem, selo sa selom, grad 
sa gradom i na.jzad grad i selo.
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Sooijalističko takmičenje, koje je obuhvatfMo naše radne 
mase, ne odražava se samo količinom rada, brojem dobrovoljnih 
i prekovremenih časova rada, nego i u pogledu kvaliteta p ro 
izvodnje, poboljšan j a metoda rada, racionalnijeg iskoriščenja 
radne snage i materij ala dtd. Na polju takmičenj a naših trud- 
beniilka i stručnjaka posebno mesto zauzimaju pronalasci ii teh- 
nička usavršenj a. Uporedo sa razvijanjem radnogia poleta u 
širokim radnim masama, razvila se i pronalaziačka delatnost 
naših stručnjaka u svima oblastima rada: u mdionicama, fabri- 
kama, laboratorijama, naučmm institutima, ma gradevinama itd. 
Ako bisimo žeJelli da imamo sliiku porasta pronailazačke delat- 

. nosti u n,ašoj zemlji, dovoljno je samo da ukažemo da je samo 
za tri meseca ove godine prijavljeno šest puta više domačih 
pronalazaka nego što je u staroj Jugoslaviji presečno prijav
ljeno za čitavu godinu dana. Ako- paik upore dim o broj dspitaodh 
i usvojenih pronalazaka danais i pre rata, videčemo da je za tni 
meseca ove godine usvojeno 11 puta više nego u staroj Jugo
slaviji prosečno za celu godinu. Iz ovog drugog uporedenja 
vidi se ne samo ogroman aipsoluitan porast pronailazaka danas 
prema pronailascima u staroj Jugoslaviji, nego se uporedenjem 
procenta usvojenih i neusvojenih pronalazaka danas i pre rata 
dobija slika, sa kakvom ozbiljnošču 6 zalaganjem naši trudbe- 
nici danas prilaze pronalazaštvu u našoj slobodnoj socijalistič- 
koj zemlji u odnosu na izr.abljivačku Jugoslaviju pre rata, u 
kojoj korist od pronalazaka radne mase nisu mogli imati.

Samo ovih nekoliko uporedenja jasno govore šta slobodni 
ljudi u sodjalistiČkoj državi, trudbenici osilobodeni kapi tali- 
stičke eksploatacije, mogu da dadu svoj oj zajednici i kakve su 
neiserpne duhovne i fizičke snage bile sputane ka.pitalističkim 
ropstvom stare Jugoslavije i kapitalističkoga sveta uopšte.

U kapitallističkom društvu, u njegovom stadiumu imp eri- 
jalizm.a, pronalazak bolje mašine u rukama jednoga kapitaliste 
znači konkurenciju i opaisnost za drugog. Zbog toga močni kiapi- 
talistički vlasnici fabrika otikiuipljuju nqve pronailaske pa ih 
uništavaju, da ne bi konkurlsali njrihovim starim mašdmma. 
Pronalasci u kapitalističkom društvu, ukoliko ne budu za.tvoreni 
u gvozdene k ase ili spal j eni, služe za umiŠtavanje konkurenata, 
služe sve večoj koncentraciji monopoMstičkog kapitala, izazivaju 
otpuštanje radmika kao i povečanje nezaposlenosti i smanjenje 
zarada. Jednc^n rečju, n imperij alističko j epohi kapitalizma 
prona.Iasci služe jačanju monopola u proizvodnji, povečanju 
nezaposlenosti, a to znači u krajnjoj liniji pogoršanju života 
radnika.



U socijalističkom društvu, ikada pronadema' nova mašina 
osi obodi:, ljudsku radnu snagu, onda to znaoi povečanje proiz
vodnosti rada- u korist zajednice. Smanjenje ljudske radne 
snage u proizvodnji vodi smanjenju radnih časova, znači porast 
proizvodnje, porast ekonomskog i kulturnog života svih trud
benika,. Napire.dak nauke i tehnike je jedan od bitnih uslova za 
izgradnju sreče i blagostanja u s'ocijaldstiiokom društvu.

Zbog sveg/a ovoga u socijalističkom društvu dijametralno 
je drukčiji odnos prema pronalazaštvu nego u kapiltalističkom 
društvu danas. Dok kapitalizam danas, uzevši u celini, guši i 
sputava pronalaziaštvo, socijalCsbičko društvo ga svestrano raz
vija, unapreduje i pomaže.

Ovakav značaj pronalaizaštva za socijalističko društvo 
morao se u našoj zemlji, tehnički zaostaloj, postaviti kao još 
važni ji problem nego u državama u kojima se tehnika nalazi 
na višem stepenu. Zbog toga se pred našu narodnu vlast po
stavlja kao neodložno pitanje donošen j ta' zakona kojim če se 
pružiti zaštita prava na pronalaske i pomoč pronalazačim.a. za 
ostvairenje njegovih stviaralačkih zamisli u pronalazaštvu. Ovaj 
zakon treba da da još veči potstrek za razvoj i unapredenje 
pronalazaštva, kome su osnovni uslovi več stvoreni u našem 
socijalističkom privrednom i društvenom uredenju. Ovaj zadatak 
tirebia da ispuni Zakon o pronailascima i tehničk*:m usavršenjima, 
čiji se predlog danas nalazi pred nama.

Mislim da treba reči nekoliko reči o pravnoj tehnici ovoga 
predloga.

Ovaj zakonski predlog razlikuje dve vrste pronalazačke 
delatnosti: pronalaske i tehnička usavršenja.

Pronalascimai ovaj predlog smatra pronalaske višega teh- 
ničkog i naučnog stepena-, ono što je stvarno tehnički i naučno 
novo i što se kao takvo može primeniti u industriskoj, poljo,- 
privrednoj Ш nekoj drugoj grani privrede.

Za tehničko usavršenje smatra se tehnički i organiza- 
ciono bolja, savršenija iti racionalnija primena več poznatih 
'metoda i pronalazaka. Poj am tehničkog usavrSenjia sadržii u sebi 
"dve vrste tehničkih usavršenja: tehnička unapredenja (novator- 
stvo) i ra.cionaEzatorstvo.

Za svaku od ovih vrsta pronalazačke delatnosti predlog 
predvida posebne vrste zaštite, izdavajuči za svaku vrstu po- 
sebnu državnu i&pravu.

Imajuči u vidu činjenicu da u socijalističkom društvu ne 
može biti nesaglasnositii izmedu interesa zajednice i interesa 
pojedinica, pošto je cilj i interes socijalističke zajednice



dobro i blagostanje svakog pojedine!? ovaj predlog usvaja do
sledno načelo da proizvod stvaralaškog rada pronalazača 
ftreba da postane opštenarodna imovina, odajući pronalazaču 
zriiznanje u vidu novčane nagrade u srazmeri značaja, k o r i '  
<snoti pronalaska i dalje priznavanjem naziva »pronalazača«, 
pored  drugih oblika priznanja koja  pronalazač u socia lis tic - 
kom društvu može imati. Kao' potvrdu ovih zakonskih prava 
pronalazač dobi ja državnu ispravu pod nazivom: pronalazačko 
svedočanstvo. '

Medutiim, s obzirom na potrebu uzajamnih koriščenja 
pronalazaka sa inostranstvom i s obzirom na eventualne želje 
pojedinih pronalazača da pronalazak zadrže u svojoj potpunoj 
4ičnoj svojini, predlog ovoga zakona predvida i drugu vrstu 
zaštite pronalazačkog prava u vidu patenta, o čemu se pronala
začu izdaje i državna isprava u vidu patenta. Sopstvenik p a 
tenta dobija ličnu svojinu pronalaska sa pravom da ga proda, 
ostavi u naslede ili na drugi način prenese na drugog.

Svakome pronalazaču je ostavljeno pravo da u prijavi 
ticojom traži zaštitu svoga prava traži onu od ovih dveju vrsta 
izaštite koju on želi.

S obzirom na različnost ovih dveju vrsta zaštite prava 
na pronalaske, predlog zakona predvida za svaku od njih po- 
seban postupak.

Kod zaštite pronalazačkog prava u vidu pronalazačkog 
'svedočanstva, zakonsiki predlog je imao u vidu dva momenta: 
na jednoj strani — da se pronalazačima olakša podnošenje pri
java i sva druga tehnika zaštite svojih pronalazaka, a na drugöj 
strani —■ da se otoezbedi stručno ispitivanje pronalaska u p o 
gledu njegove novosti i tehnioke izvodljivosti. Zbog toga pre
dlog ostavlja mogučnost pronalazačima da svoje prijave mogu 
podneti bilo saiveznom ministarstvu i komitetu, bilo ministar- 
istvu komunalnih poslova narodne republike, ili, najzad, glav- 
nom zadružnom savezu. Ispitivanje pronalazaka se vrši na 
jednom mestu — u Saveznoj upravi za pronalazastvo, koja re
zultat ispitivanja dostavlja onom organu koji mu je prijavu po- 
ßlao. Ovaj organ, na osnovu rezultata ispitivanja*, izdaje pro- 
toalazaču pronalazačko svedočanstvo ili ga odbija. U cilju što 
potpunijeg  obezbedenja pronalazačkog prava i što svestrani- 
jeg  ispitivanja pronalaska, predlog zakona daje mogučnost 
pr igovora  i žalbe pronalazaču, kako na praivnu stranu postupka 
*tako i na tehničku stranu ispitivanja i zaključaka. U cilju 
ekspeditivnijeg i bržeg postupka po pronalaiscima, a s obzirom



taa važnost što brže primene pronalaska u proizvodnji!, predlog 
'fcakona je precizirao rokove za pojedine stadiume postupka.

Kod patenata predlog zakonai predvida podnošenje pri- 
'jave od Strane pronalazača neposredno Saveznoj upravi za 
pronalazastvo, koja isp-ituje pronalazak i u pogledu njegove 
novosti i u pogledu tehničke izvodljivosti. I ovde je pronala
začu obezbeđeno pravo prigovora i žalbe Pretsedniku Savezne 
planske komisije.

U cilju društvene kontrole, kako u pogledu novosti i teh
ničke izvodljivosti tako i u pogledu autorstva pronalaska, 
predlog zakona daje mogučnost društvenim i zadružnim o rga
nizacijama, državniim nadleštvima, ustanovama i preduzečima, 
k ao  i -svakom gradaninu, da čine svoje prigovore protiv izda- 
vanja patenta.

Kod tehničkih usavršenja i racionalizatorskih predloga, 
s obzirom na njihove češče i svakodnevne pojave u radiioni- 
cama, fabrikama., gradilištima, nadleštvima i ustanovama, pre
dlog ovog zakona težio je dai autorima osigura ne samo što 
bliži i lakši postupak prijavljivanja i ispitivanja nego što bližu 
1 lakšu stručnu pomoč ako ona bude potrebna. Zbog toga je 
predlog omogučio podnošenje prijave neposredno onoj jedi
lnici (nadleštvu, ustanovi, preduzeču i dr.) u čiji k rug  delat- 
n osti dolazi tehničko usavršenje. Isto tako, predlog nalaže 
naučno-istraživačkim institutima, opitnim stanicama, labora-i 
torijam a, preduzečima, ustanovama i drugim organizacijama 
da pruže svaku mogučnu pomoč autoru.

Ispitivanje tehničkog usavršenjai i racionalizatorskog’ 
predloga vrši sama jedinica kojoj je prijava podnesena u odre- 
demm rokovima i, ako ga usvoji, izdaje autoru državnu 
ispravu o tome ili ga odbija, ako ga ne usvoji. Državna isprava 
za tehnička usavršenja je: diploma (novatorska diploma) a 
iza racionalizatorski predlog: uverenje o racionalizatorskom 
predlogu (racionalizatorsko uverenje). Ostali deo postupka je  
približan postupku kod pronalazaka.

Drugovi narodni posfanici, donošenjem ovoga zakona mi 
dajemo mogučnostii za odavanje dužnog priznanja našim trud- 
benicima iz oblasti pronalazaštva po radionicama, fabrikama, 
nadleštvima i ustanovama, u poljoprivredi i u svim drugim, 
oblastima narodne privrede. Ovaj če zakon, u isto vreme, stvo- 
ruti još veče mogučnosti da stvaralačke misli pronalazača dodu 
do izražaja, da i ovim putem naši trudbenici doprinesu što 
bržem uzdizanju naše zemlje iz tehničke zaostalosti, da našit 
zemlju što brže uvedemo u socijalizam, kuda nas vodi Komu-



nistička partija Jugoslavije, njen Centralni komitet i 
drug Tito.

Ja mislim da če predloženi zakon izvršiti ovaj zadatak i
zato ču glasati za njega. (Odobravanje).

Pretsednik: U vezi sa ovim zakonskim predlogom Veće
•naroda primiilo je ovaj dopis Komiteta za zakonodavstvo i
•zgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ:

КОШ ГЕТ ZA ZAKONODAVSTVO I 
IZGRADNJU NARODNE VLASTI 

VLADE FNRJ 
27 iniovembra 1948

PRETSEDNIKU VEČA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Slobodan sam zamoliti Pretsednika Veča naroda da pri- 
likom pretresa .Predloga zakona o pronalascima i tehničkim 
usavršenjima saopšti Veču sledeči' predlog za izmenu u nave- 
denom Zakonu o .pronalascima il tehničkim usavršenjima.

Član 69. Predlažem da se u drugoj rečeriici ovog člana, 
u drugom redu, umesto reči »Saveznoj upravi za pronalaza- 
štvo« stavi »Pretsedniku Savezne planske komisije«. Saglasno 
tom e poslednja rečenica ovog člana se menja i (glasit: »Pret-

4 sednik Savezne planske komisije donosi konačno rešenje.«

Obrazloženje . — Po dosadašnjoj formaciji! bilo je p red
videno da se protiv rešenja kojim se odreduje izdavanje, 
odnosno kojim se odbija izdavanje pronalazačkog svedočan- 
stva, podnosi žalba Saveznoj upravi* za pronalazaštvo. Medu- 
tim, kako ova rešenja donose savezna ministarstva ili komi- 
.teti, odnosno, po pravillu, ministri, kao njihovi rukovodioci, to 
je opravdano i saglasno odnosima medu organima državne 
uprave da u ovom slučaju po žalbi rešava Pretsednik Savezne 
planske komisije, jer je Savezna planska komisija »najviši 
državni organ za rukgvodenje pronalazaštvom« prema članu 
54 Predloga zakona o pronalascima -i tehničkim usavršenjima'.

Zamenjivanje poslednje rečenice člana 69 novom predlo- 
ženom formulacijom ima za cilj da ovu rečenicu dovede u 
saglasnost sa učinjenom promenom u prethodnoj i da izostavi 
odredeni rok koji se ne može unapred ograničiti, jer če reše
vanje  po žalbama varirati prema složenosti' konkretnih sluča-



jeva žalbe protiv rešenja o određenom izdavainju a naročito o 
odbijanju izdavanja pronalazačkog svedočanstva.

Pictpretsednik Vlade FNRJ, 
Pretsednik Komiteta za zakonodisivstvio i 

izgradnju narodne vlastii FNRJ
Edvard Kardelj, s. r.

Da li se izvestilac Zakonodavnog odbora slaže sa ovim 
amandmanom?
( Izvestilac: Slažem se i, u ime Zakonodavnog odbora, 
predlažem da se primi.

Pretsednik: Otvaram diskusiju .po ovom zakonskom 
predlogu. Raspravljače se u načelu i u pojedinostima. Dajem 
reč prvom prijavljenom govorniku, Ljubi Momčiloviču.

Ljuba Momčilović (NR Srbija — AP Vojvodina): Drugo vi 
i drugarice, Predlog zakona o pronialaiscknai i tehničkim даа- 
vršenjima, ovakav kakav nam je dostavila Vlada FNRJ, odno
sno kkav nam je podneo Zakonodavni odbor na pretresanje, 
mislim da je sasvim dobro načinjen i zbog toga odmah, na po- 
četku, izjavljujem da ču sa velikim zadovoljstvom glasati 
fca njega.

Dozvolke mi da kažem nešto o njegovom značaju za 
nasu socijalističku izgradnju i za aktuelan momenat kada ga 
donosimo'. U obrazloženju  ovog zakonskog predloga pretsed- 
niik Savezne planske komisije i Privrednog saveta drug Kidrič 
iznosi nekoliko misli koje su potpuno pratvilne sa marksističko- 
&enjiniS’t ičkog  stanovišta. Na prim er:

»U socijalizmu ne samo da pronalazačka delatnost nalazi 
uslove za svoje praktično ostvarenje, nego onai, razvijajuči 
proizvodnost rada i društvenu tehniku proizvodnje, služi inte- 
fesima čitavog društva . . . «

»Socijalistička 'izgradnja je 'tesno povezana sa razvojem 
tehnike i ona zahteva neprekidan stvaralački rad u pravcu 
usavršenja tehnike, u pravcu ovladivanja proizvodnjom novih 
mašina, materijala i izradevina . . .«

»Pronalaizači, novatori i racionalizatori jesu pioniri pri- 
vredne izgradnje naše zemlje, predvodniici radničke klase u 
borbi za izvršenje i premašenje plana, u borbi za socijalistički 
preobražaj naše zemlje . . . «  itd.

Razumljivo je da drug Kidrič, kao jedan izmedu prvih 
rukovodilaca čitave privrede naše domovine, u ovom slu
čaju daje teoretsku razradu najvažnijih pitanja privredne



izgrađnje FNRJ. To je istovremeno i ukazivanje na* praktične 
puteve kojima mi moramo iči u savladivanju velike razlike 
koja postoji izmedu naše zaostale privrede, to jest one koju 
smo, nasledili od stare, kapitalističke, kraljevske Jugoslavije 
i savremene političko-pravne nadgradnje, -to jest demokrat- 
iskog i.republikanskog uredenja. A ovo dvoje ne može i ne sme 
biti u neskladu.

Društveno uredenje u našoj zemlji nastalo je kao rezultat 
ipobedonosne nairodne revolucije, dok sistem razvitka proiz
vodnih snaga nije na odgovarajučoj višini. I isto onako kako 
■razvitak proizvodnih snaga vodi ljudsko društvo u sve savr- 
'šenije društveno ekonomske formacije, tako postoji i obratan 
uticaj, uticaj političkog uredenja i zakona na ekonomiku odre- 
đene zemlje. Čime bi se inače mogao objasniti, neverovatan, i 
po  'tempu i obimu, privredni razvitak koji je ostvaren u prvoj 
zemlji socijalizma, u Sovjetskom Savezu? Nikako drukčije 
nego time što su klasici marksizma-lenjinizma, » pored njih i 
svi stvaralački autoriteti te iste nauke, otkrali zakonitost 
razvitka ljudskog društva i kanalisali njegovo inače stihij no 
delovanje u pravcu služenja čovečanstvu, da ono ostvari pra- 
vedno uredenje, bez klasa, bez izrabljilvanja čoveka od čoveka, 
foez zločinačkih pljačkaških ratova i svih drugih oznaka klasnog 
društva. Ali to je mogučno ostvariti samo u slučaju kada po 
stoji i kada aktivno deluje jedinstven odred radničke klase — 
revolucionarna Komunistička partija  na čelu radnih masa, u 
upornoj, bespoštednoj borbi za ostvarenje velikih i plemenitih 
•ciljeva. A taj odlučni preduslov kod nas postoji, jer mi imamo 
slavnu Komuntističku partiju  Jugoslavije, koja vodi naše na
rode sigurno i vredno boljoj budučnostl.

Lejnin piše u članku »Velika inücijativa«: »Da, se dode do 
pobede, da se stvori i učvrsti sooijalizam, proletarijia-t mora re
šiti dvostruku iili dvojedinu zadaču. PrVo, svojlim požrtvovanim 
junaštvo revolucionarne borbe protiv kapitala povuči za sobom 
celokupnu masu nadnih i eksploatisanih, povuči je, organizovati 
je  i voditi ka oibaranju buržoazije i apisolutnom ugušenju svakog 
njenog otpora; drugo, povesti:« za sobom celokupnu masu rad
nika i eksploatisanih, a takode sve sitno buržoaske slojeve, na 
put nove ekonomske izgradnje, na pot stvaranja nove društvene 
veze, nove radne discipline, nove organizacije rada, koja spoj a 
zadnjii reč nauke i kapitalističke tehnike sa masovnim udruže- 
njem svesnih radnika, koji stvaraju krupnu socijalfotičku pro- 
izvodnju.



Ovia druga zadaća teža je  nego prva, jer nju ni u kom 
slučaju ne može rešiti junaštvo jednoga zamaha, več zahteva 
najdugotrajmiji, najuipomiji rad, najveće junaštvo masovnog i 
svaikodnevnog rada. Ali ova zadača je i važnija nego prva, 
jer, na kraju krajeva, majdublji izvor sile za pobedu nad bur- 
žoazijom i j edin a garancija za trajnost i čvrstoču te pobede 
može biti jedino novi, viši način društvene proizvodnje, zamena 
kapitalističke i sitno buržoaske proizvodnje krupnom socija- 
lističkom proiizvodnjom«.

Najzad, u radu »O desnom skretanju u SKP (b)« druga 
Staljina nalazimo još odredenije o socijalističkom7 povečanju 
produktivnosti nada. Tamo stoji:

»Nama ni j e potreban svaki porast produktivnosti narodnog 
rada. Nama je po'treban odredeni porast produktivnosti nairod- 
nog rada, naime — takav porast koji obezbeduje sistematsku 
prevagu socijaliiističkog sektora narodne privrede nad kapitali
sti čkliim sek to rom .. .  Za 'porast produktivnosti rada, uopšte, za- 
interosovano je  svako društvo i kaipitalističko i pretkapitaJi- 
stičko. Razlika sovjetskog društva od svakog drugog društva 
baš se i sastojii u torne što ono ni j e zainteresovano za sviaiki p o 
rast produktivnosti rada, nego za takav porast kojii obezbeduje 
prevagu isocijalističkih oblika privrede nad ostalim oblicimia 
i pre svega nad kapitalističkim oblicima privrede, koji:, prema 
tome, obezbeduje savladivanje ii potiskivanje k ap i t a 1 is tičk i h 
oblika privrede«.

Šta sledi iz ovoga? Federativna Narodna Republlika Jugo
slavija, njena radnička klasa i svd njeni narodi, žestoko su za- 
interesovaini u sigumom i brzom podizanju produktivnosti rada 
i u industriskoj i u poljopnivrednoj proizvodnji, što je »na kraju 
krajeva, najvažnije, najglavnije za pobedu novog društvenog 
poretka«, tj. socijalizma. Dokaz te zainteresovanosti, velike 
volje i nastojianja naših trudbenika jeste široki pokret socijali
stičkog takmičenja, udainnoštva, novatorstva, racionalizatorstva. 
Radne mase su počele da se drukčije odnose prema radu, a to je 
sasvim razumljivo zbog niza revolucionarnih politjčkih mera, 
kojima su razvlažćeni bivši krupni eksploa.tatori, pomoću kojih 
su glavna sredstva za proizvodnju prevedena u vlasništvo celog 
naroda, kojima se ogranličavaju ostaci izrabljivačkih eleme- 
nata itd.

Zakon koji mi danas pretresamo, sadrži odredbe koje 
obezbeduju dvojaki odraz, odnosno pozitivne posledice prona- 
latskia i tehničkog usavršenja, i u pogledu zajednice i ta,lento- 
vanog i trudoljubivog pojedinca — pronalazača. Svaki prona-



laza,k ko ji čini unaipredenje tehnliike, povečanje proizvodnje i 
-produktivnosti rada, mora biti upotrebljen na celdshodiam način. 
To je briga države, a znači omogučenje stvaranja više produ- 
'kata, nužnih za bogatiji i kulturni ji život naroda. Ali, u isto 
vreme, predložen: zakon predviđa i obavezne nagrade zaslužnog 
pronalazača. Sta više, njemu se omogučuju uslovi za plodan rad 
još dok ne okonča svoje delo. Time se jednom zauvek onemo- 
gučuje žalosna praksa naše ist or i je, po kojoj su talentovani 
sinovi iniaših naroda moralii u inoistranstvu tražiti minimum sred- 
stava za svoj naučni rad. Još nešto, p našoj sodijalističkoj stvar
nosti, pronalazisk neče više p r  oil a žiti kroz neprikosnovenu kapi- 
tailističku procenu: da li može da poveča profit fabrikantu dli ne. 
Jedino merilo za tehničku novinu kod nas če biti: je lii društveno 
koitsna ili mije. Za ^kapitalistu je, pak, i najznačiajniji pronala- 
zak bio nekoristen, ako mu nije povečav.ao profit. Bezbroj puta 
su pojedini fabrikanti držali neiskoriščene, pa ček i uništavali 
dragocene teko vi n e pronalazaštva, ako su bile u protivnosti sa 
njihovim momentalnim pr of i terskim interesima,.

Drugovi marodnii poslanici, ovaj zakon če mnogo značiti 
u našem daljem jačanju socij alističke privrede. Ja Siam dodirnuo 
samo delimlčno i sasvim kratko neke od njegovih dragocenih 
odlika. Ipak smatram da se i sve ostale mogu sag leda ti, i zato 
još jednom naglašujem da prihvatam mišljenje Zakonodavnog 
odbora i da ču glasati za zakonski predlog.

Pretsednik: Reč ima izvestilac drug Ninko Petrovič.
Izvestilac: Prilikom štampanja prečiiščenog teksta ovog 

zakonsikog predloga učinjene su štamparske greške koje treba 
i sp ra vi ti.

U stavu prvom člana 67, umesto reči »izvodljiv«, treba 
da stoje reči »primenljiv i koristan«.

Ispušten je član 79 koji glas?:
»U toku rokova odredenih za ispitivanje prijavljenih 

tehničkih unapredenja ili racionaliziatorskih predloga mora se 
doneti rešenje kojim se unapredenje i*li predlog bilo prima 
radi iskoriščavanjai, bilo odbija, bilo preuzima radi daljeg 
ispitivanja ili eksperimentisanjia. Ovo rešenje mora biti odmah 
saopšteno podnosiocu prijave.«

[sto tako ispušten je treči stav člana 81, koji glasi:
»Savezna nadleštva, ustanove, preduzeča i'li druge jedi- 

nice upučuju rešenje o primanju predloga sa opisom tehničkog 
unapredenja ili racionalizatorskog predloga Saveznoj upravi 
za pronalazaštvo.«



Pre'tsednik: Traži li ko  još reč po' ovom zakonskom 
predlogu? (Ne traži). Pošto niko više ne traži reč, stavljam 
zakonski predlog na glasanje, sa amandmanom Vlade FNRJ 
ikod člana 69? Ko glasa za takav zakonski predlog, neka digne 
ruku. (Svi d:žu ruku). Ima li ko  protiv? (Nema). Objavljujem 
ida je zakonski predlog o pronalascimai i tehničkim usavrše- 
iijima primljen u Veču naroda i da če biti upučen Saveznom 
veču na rešavanje.

Prelazimo nai četvrtu tačku dnevnog reda: pretres Pred
loga zakona o izmenama i dopunama Zakona o inšpekciji rada. 
Molim izveštiioca da pročita izveštaj.

Izvestilac Srečko 2umer (NR Slovenija): (Čita izveštaj 
Odbora o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona
0 inšpekciji rada. — Videti prilo-g na kraju knjige.)

Ovaj zakon donet je 1946 godine. Izmene su samo orga- 
nizatorskog značaija, tako da imamo Saveznu inspekciju rada, 
republikansku inspekciju rada, sreske i gradsike inšpekcije 
rada, a u velikim gradovima imamo inspekciju rada zbog ve
like industrije u t:m gradovima. To su uglavnom sve izmene
1 dopune, a drugo nemarno šta da menjamo.

Molim Veče naroda da ovaj zakonski predlog primi u 
celini kako je predložen.

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Z2 konodavnog odbora. 
Otvaram diskusiju. Raspravljače se u načelu i u pojedinostima. 
Prijavljenih govornika nema. Traži li ko  sada reč? (Niko se 
.ne javlja.) Ne traži niko. Prelazimo na glasanje o ovom za
konskom predlogu. Ko je za, neka d :gne ruku. (Svi dižu ruku). 
Ima li koga protiv,? (Nema). Objavljujem da je ovaj zakonski 
(predlog jednoglasno usvojen u Veču naroda i uputiče se Sa
veznom veču na rešavanje.

Odredujem odmor od 10 minuta.

(Posle odmora)
Pretsednik: Nastavljamo rad. Prelazimo na petu tačku 

dnevnog reda: pretres Predloga zakona o vojnim krivičnim 
del ima.

Molim izvestioca druga narodnog poslanika Savu Oroviča 
da podnese izveštaj.

Savo Orović (NR Črna Gora): (Čita izveštaj Zakonodav- 
nog odbora. — Videti prilog na kraju knjige)

Drugovi narodni: poslanici, dozvolite mi da ovaj izveštaj 
Zakonodavnog odbora propratim sa nekoliko prigodnih reči.



Kao što je poznate, bivša Jugoslovenska vojska, izdajom 
kapitulantske vlade Cvetkovič—Maček i jedne grupe petokolo* 
naškdh generala stare Jugoslavije, bila je  poražena od Strane 
fašističkih hordi u roku od deset dama, te je tako došlo do one 
nagle i sramne kapitulacije u apnil u 1941 godine i do odvodenja 
u ropstvo 340.000 vojnika i oficira.

Aid se naši sloboduljubivi i viteški narodi nisu pomirili sa 
ropstvom, več su, dosledno pokliku 27 marta: »Bolje grob 
nego rob«, produžili nametnuti rat sa okupatorom na svoju ruku 
i na svoj način. Pod mudrim rukovodstvom herojske Komuni- 
stičke partije i. znalačkim komandovanjem legendarnog narod- 
nog vode i heroja druga Tita stvorila se nova borbena snaga, 
naša slavna Narodnooslobodilačka vojska, koja se od malih di
verzantskih odeljenja i partizanskih odreda razvijala i nepre
stano rasla, tako da je več krajem 1941 godine formirana u 
brigade, 1942 u divizije, 1943 u korpuse, ,a 1944 godine u 
armije i prerasla u regularnu državnu oružanu silu, koja je  1945 
godine, u završnoj fazi rata, brojala 800.000 prekaljenih boraca, 
naoružanih savremenom ratnom tehnikom, koju su oteli od 
neprijatelja.

U toku četvorogodišnje neravne i  neprekidne borbe naša 
Narodnooslobodilačka vojska dala je i svoj doprinos za po-' 
bedu saveznika nad hitlerovskom Nemačkom i ostalim fašistič- 
kim porobljivačima. Ona je za sve vreme angažovailai znatne 
snage okupatorske vojske, koja je  u kritično m periodu rata, 1942 
godine, iznosila 36 divizija ili 660.000 vojnika i oficira, i io  baš 
za vreme odlučujučih bitaka na istočnom fron tu — kod Stal j in- 
grada d na afričkom frontu — kod El-Alamejna. A inače u Jugo
slaviji nikada nije bilo manje od 25 düvizija — 360.000 najbolje 
nemačke i italijanske vojske.

Naša Narodnooslobodilačka vojska, odnosno Jugosloven
ska armija, nanela je okupatorima ogromne gubitke, koji iz
nose više od jednog mdlionia', i to 447.000 mrtvih i 560.000 za- 
robljenöh vojnika i oficira. Zaplenila je Hi uništila veliku koli- 
činu ratnog materijaila, i to: 4.630 topova, 13.400 mitraljeza, 
31.800 puškomitraljeza, 590.000 pušaka, 7.150 minobaoača-, 309 
aviona, 928 tenkova, 20.000 motornih vozila, 363,000.000 pušča- 
nih metaka itd.

Ali, i mi smo u toku neprekidnih borbi širom naše zemlje, 
a naročito prilikom sedam velrikih neprijateljskih ofenziva', pod- 
neli teške žrtve, koje iznose 300.000 poginulih i nestalih i 400.000 
ranjenih, od kojih je  ostalo 64.000 ratnih invalida.



Naša Armija je u toku r,ata, pored oslobođenja naše otadž
bine od okupatora, izvršila još dva zadatka od sudbonosnog 
značaja za našu zemlju: ona je ostvarila bratstvo i jedčnstvo 
naših naroda i omogučila da se izvrši socijalna revolucija, te 
je tako došlo do potpuno demokratskog uredenja naše države, 
koje sigurno vodi u sodjalizam.

P 06(1 e rata,, naša Jugoslo venska airmiija nije zasp,a;la na 
lavorikama pobede, več se intenzivno dzgraduje, usavršava i 
budno stoji na branliku tekovina pobede i revolucije, kako protiv 
spoljnih, tako i unutrašnjih neprijatelja..

Zbog svegia toga naša .slavna Armija, sa celokupnom orü* 
žanom snagom, uživa nepodeljenu ljubav naših naroda, koji sve 
čine da ona bude na dostojnoj višini svoga uzvišenog zadatka, 
pa torne' cilju prvenstveno Služi d njeno zaikonodiavstvo zajedno 
sa ovim predlogom zakona.

Predlog zakona o vojnim krivičnim delima, koji je pred 
vama, zasniv'a se na pravnim dokumentima i sudskoj praksi iz 
naše narodnooslobodilačke borbe. Uporedo s razvojem naše Na- 
rodnooslobodilačke vojske u toku samog rata, stvaralo se i 
naše novo vojno-krivično zakonodavstvo. Naredbama Vrhovnog 
komandanta od decembra 1941 i decembra 1942 godine regu- 
lisano je obrazovanje vojnih sudova u vojnim jedinicama i po- 
zadinskim komandama, a Uredba o vojnim sudovima od 24 
maja 1944 godine, pored organizacije vojnog sudstva, obuhva- 
tila je i ceo sistem dela za koje sude vojni sudovi, te je ostala 
u tom delu na snazi i u upotrebi sve do damais. Osim toga ovaj 
zakonski predlog sadrži i napredne tekovine vojno-krivione 
pravne teorije socijalističkog zaikonodavstva bratskog Sovjet- 
skog Saveza.

Da navedem samo nekoliko odlika ovog predloga. Ovo 
nije po.sebn.i vojni krivični zakonik za vojsku, kao što je bio 
u staroj Jugoslaviji i kao što je u svi.ma buržoaskim državama, 
u kojima se vojno-krivični zakonlik potpuno izdvaja od celo- 
kupnog sistema krivičnog prava, buduči da se njihova vojska 
izolira iz društvenog života i pretvara u organizaciju za sebe, 
kao jedna povlaščena 'kasta, kasta ikoja štiti interese reakci
onarnih klika i služi za ugušivanje naprednih narodnih pokreta  
i vodenje imperijalističkih ratova. Kod nas se ne stvara takav 
kodeks naročitog militarističkog prava, več je ovaj naš Predlog 
zakona o vojnim krivičnim delima sasta.vni deo našeg novog 
socijalisličkog krivičnog prava, razraden prema specifičnim

i



uslovimia za ipravni poredak u sastavu Armije i ostalih oružanih 
snaga.

U članu 3 ovog 'predloga jasno je preciziran pojam voj nog 
lica, što .nije bio slučaj kod stare. Jugoslavije, u kojoj se za 
ostre paragrafe vojno-krivičmog zakonika, mogao okačiti svaki 
okrivljeni gradanki bez obzira na vrstu delikta. Predmet ovog 
zakona sadrži samo ona krivična dela koja su upravljena protiv 
ustanovi j en og poretka vojne službe i koja učine vojna lica. Za 
druga krivična dela, kao što su dela protiv naroda i države, p ro 
tiv društvene imovine itd., vojno lice odgovara kao svaki drugi 
građanin.

Tako isto nova je odredba člana 2, kojim se krivično delo 
ma.nje Ш neznatne društvene opasnosti prenosi sa krivične na 
disciplinsku odgovornost, da kazinu izriču pretpostavljene stare
šine, oanosno disciplinski sudovi, jer se u izvesnim prilikama 
svrha kažnjavanja može brže i efikasnije ostvariti disciplinskim 
kazmama, iako su osim toga, po pravilu, blaže od sudskih.

Dalje, u članu 4 ovaj predlog propisuje oslobodenje od 
Krivične odgovornosti potčinjenog za krivično delo koje učini 
po naredenju pretpostavljenog, jer  je naredenje starešine zakon 
za mladeg. To je, uostalom, osnovno načelo vojne discipline 
Ali kod nas je ipak odbačena reakcionarna, teza o apsolutnoj, 
slepoj poslušnosti i ne zahteva se nesvesna i nečovečna dtiscip- 
lina, koja vodi vršenju ratnih zločina i drugih oče vidno teških 
krivičnih dela. Ova je naša odredba u skladu sa postavkama Or
ganizacije uj edin j enih nacija. • (Statut Medunarodnog vojnog 
suda od 1944 god. i dr.).

Jednu važnu novinu sadrži i član 8 ovog predloga, koji od- 
reduje odlaganje izvršen j a kazne osudenicima za vreme trajanja 
ra.ta, kao i mogučnost pomilovanja, ako osudeni pokaže oda- 
nost, požrtvovanje li, hrabro držanje u borbi ili stekne neke druge 
zasluge u ratu.

Ovaj predlog zakona, pored ’strogih odred ab a, u kojiima se 
ogleda čelična disciplina, ujedno sadrži elemente čoveonosti i 
drugiarskih odnosa 'izmedu vojnika i starešina, u kojima se ne 
pravi razlika izmedu omalovaženja i uvrede pretpostavljenog i 
potčinjenog, s taitjeg ii mlađeg i zabra;njuje se svako maltreti
ranje i vredanje ličnog dostojanstva vojnika, što je bilo redovna 
pojava u staroj vojsci (čl. 14 i 15).

U ovaj predlog unesene su i odredbe o krivičnim delima u 
zoni ratnih operacija, koje inkriminišu oduzimamje stvari od 
ubij enih i ranjenih, nasilje nad stanovništvom, zloupotreba zna-



kova Crvenog krsta i surovo postopanje s ratnim zarobi jeni - 
cima (čl. 42— 45).

Drugovi narodni poslanici, u nizu ostalih vojnih zakona, 
koje je ovaj visoki dom izglasao, kao što su: Zakon o vojno j 
obavezi, Zakon o službi u Jugosloveoskoj armij.i, Zakon o po- 
puni oružanih snaga, Zakon o vojnom tužioštvu, Zakon o vojnim 
sudovima i Zakon o vojnim disciplinskim sudovima, donošen j e 
Zakona o vojnim krivičnim delima upotpuniče naše vojno zako
nodavstvo i učvrstiti pravni poredak i disciplini! u redovoma naše 
Armije, jer sadrži savremene pravne norme i propisuje celi- 
shodne kazne, kojima se štiti i jača celokupna oružana snaga, 
pouzdani zatočnik slobode i nezavisnosti naše slavne otadžbine, 
Federativne Narodne Republike Jugoslavtije.

Najposle, Zakon o vojnim krivičnim delima, sa ov.ako na
prednim i demokratskim pravnim principima, jedan je dokaz 
više da naši narodi sigurnim i krupnim koradima stupaju putem 
progresa i nezadrživo uiaze u socijalizam.

S obzirom na sve izloženo, molim Veče naroda da ovaj 
predlog zakona u celosti primi. (Aplauz).

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Otva- 
raim diskusij u po ovom predlogu. Raspravljaiče se u načelu i u 
poj edin ostima. Kao prvi prijavljeni govornik reč ima narodni 
poslanik Pavle Ilič.
! .Pavle Ilič (NR Srbija): Drugovi i drugarice narodni po 
slanici, nemačka fašistička ratna mašina svojom najezdom na 
dugoslaviju srušila je njen državni i vojni aparat, a sa njime 
'državni i vojni pravni poredak. Pokušaij okupatora da u s p o  
stavi vlast u našoj zemlji pomoču marionetskih vlada i da je 
tpreko njih potpuno učvrsti nad našim narodima, kako bi osi- 
gurao pozadinu svojih armija i postigao svoje osvajačke ratne 
■ciljeve, — ne pretstavlja u suštini ništa drugo do vaskrsavanje 
s tarog državnog i vojnog aparata a sa time pravnog poretka 
koji mu je najviše obečavao postignuče postavljenog cilja. 
Marioneti su, s druge strane, računali da po svaku cenu održe 
vlast u svojim rukama i u slučaju Hitlerovog sloma obezbede 
vlast izbegličkoj vladi sa monarhom na čelu. Zato vidimo 
odmah po okupaciji uspQStavljanje sreskiti i opštinskih vlasti, 
žandarmeriskih Staniča i formiranje vojnih jedinica za podršku 
ivaskrsle stare vlasti.

Stari državni i vojni aparat, kao i njihov pravni poredak, 
tbio je razbijen i poljuljan, ali ga okupator nije uništio.; Na- 
(protiv, svim snagama on je nastojao da ga obnovi i učvrsti,



je r  mu je taikav bio najkorisniji za sprovodenja svoje volje. 
Našim narodima, koji su se digli na oružani ustanak pod ruko- 
/vodstvom slavne Komunističke partije Jugoslavije, pala je u 
deo istoriska uloga da do temelja razbiju i unište stari državni 
.i vojni aparat i ceo pravni poredak i da na njegovim ruševi*- 
inama,.u procesu oslobodilačkog rata, revolucionarnim putem 
izgrade novu — po formi i sadržini — narodnu vlast i na- 
rodnu armiju kao i njima odgovarajuči pravni poredak.

Od samog početka partizanski odredi, rukovodeni Komu- 
nističkom partijom  Jugoslavije, bili su prinudeni da se, upo- 
redo sa napadima na okupatorske komunikacije, garnizone i 
ijedinice, obracunavaju sa vlašču »novoga poretka«. Svrgavanje 
ipretsednika opštine, proterivanje sreskih načelnika, čiščenje 
iterena od žandarmeriskih stanica neminovno su nalagali vojni 
i politički zahtevi narodnoslobodilačke borbe. Narastanjem 
partizanskih odreda širila se slobodna teritorija  na kojoj je 
organizovana nova narodna vlast u vidu narodnih odbora — 
koja je odgovarala ciljevima i potrebama narodnog ustanka.

S obzirom da su narodnooslobodilački odbori u samom 
početku imali prvenstveno zadatak mobilizacije i snabdevanja 
partizänskih odreda i Narodnooslobodilačke vojske, to su par
tizanski odredi vršili sudsku vlast. Tako su partizanski odredi 
(U početku pri svojim štabovima imali — vojna veča. Vojna 
.veča sudila su opasnim elementima, koji su ugrožavali novi 
državni poredak koji se tek stvarao. Suđenje nije vršeno na. 
osnovu pisanih propisa i zakona, več se u njihovoj praksi 
izgradivalaj nova pravna norma u skladu sa potrebama obezbe
denja narodnog ustanka od izdajničkih i saboterskih elemenata.

U daljem razvitku narodnooslobodilačke borbe — stva- 
ranjem regularnih jedinicai i prerastanjem narodnooslobodi- 
lačkih odbora u organe stalne narodne vlasti — ustanak naših 
inaroda prelazi u oslobodilački rat. Time nastaije potreba za 
:organizacijom vojnih sudova i odredivanjem vojno-krivičnih, 
normi.

Iz ovoga doba značajni su dokumenti o organizovanju 
•vojnih sudova i stvaranju vojno-krivičnih normi, koji. pret- 
«stavljaju materija! iz koga se vidi kako se formiralo naše novo 
pozitivno vojno-krivično pravo i kako se postavljaju najvažnija 
krivična dela.

To je Naredba Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih 
partizanski/h odreda i dobrovoljačke vojske objavljena u BIL- 
TENXJ za decembar 1941 godine i januar 1942 godine:



»Naređuje se svim narodnooslobodilačkim odborima Ju 
goslavije i proleterskim brigadama da, ukoliko to več nisu 
učinili, odmah formiraju pri svojim štabovima odreda vojne 
sudove od tri lica.

1. Pod vojne sudove spadaju lica: a) okrivljena za dela 
špijunaže; b) za delo izdaje narodne borbe; v) za dezerterstvo; 
g) za pljačku i ubistvo; d) za ometanje vojnih jedinica pri 
izvršivanju njihovih zadataka.

2. Vojni sudovi sude kako vojnim tako i civilnim licima 
•okrivljenim za vojna dela.

Dalje, u Naredbi Vrhovnog štaba o narodnooslobodilač
kim odborima od septembra 1942 godine pod tačkom 4 nalaz: 
se sledeča odredba:

»Gonjenje špijuna, izdajica, plaćenika i agenata neprija- 
telja, borba protiv sabotera i panikera pripada u prvom redu 
vojnim vlastima uz saradnju N 0 0 .  Krivice po ovim delima 
sude vojni sudovi. Obaveštajna služba takode spada u nadle- 
žnost vojnih vlasti'.

N 0 0  vode borbu protiv krade, pljačke, razbojništva i ne
reda. Oni rešavaju sve sporove izmedu pojedinih gradana.

Zatim u »Objašnjenjima i uputstvima za rad narpdnooslo- 
bodilačkih odbor.a u oslobodenim krajevima« od istoga datuma, 
nalazi se, izmedu ostaloga, pod tačkom 3 sledeče:

»Kao narodni neprijatelji, čija imovina podleži zapleni 
n korist naroda, imaju se smatrati: a) sve aktivne ustaše i nji
hovi organizatori i pomagači; b) svi oni koji su služili okupa- 
itorima ma u kom vidu kao špijuni, dostavljači, kuriri, agita- 
tori, koji su naterivali narod da okupatorima predaje oružje; 
svi koji su izdali narodnu borbu i bili u dosluhu sa okupato
rima, svi, koji se odmetnu od narodne vlasti i rade protiv nje. 
listo tako smatraju se narodnim neprijateljima i oni koji raza- 
r.aju narodnooslobodilačku vojsku ili dezertira jo  Narodni 
neprijatelji su i oni koji na teritoriji gde je vlast u rukama 
naroda vrše ubistva i pljačku.

Kod toga treba voditi računa da se ne mogu smatrati na
rodnim neprijateljima oni seljaci i građani koji su bili zaveden1' 
bilo od okupatora ili ustaša, bilo od izdajničkih četnčkih ofi- 
cira i koji se pridruže Narodnooslobodilačkoj vojsci. Ali ako 
su naoružani pa se vojsci ne pridruže nego se odmetnu i na 
poziv partizanskih i dobrovoljačkih komandi neče da se razo- 
tružaiju, no produže sa nasiljima, imaju se proglasiti narodnim 
neprijateljima i sa njima po ratnom zakonu postupiti.«
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Dalje, u Naredbi o obrazovanju ipozadinskih vlasti ođ 
septembra 1942 godine stavlja se u dužnost pozadinskim voj- 
tlim vlastima »staranje o redu i poretku na teritoriji područja: 
•borba protiv pete kolone, izdajstva, panikerstva i sabotaže, 
protiv  špijunaže i svakog oblika služenja neprijatelju, kontrola 
mad rukovanjem konfiskovanom imovinom narodnih neprija- 
telja; vršenje vojne sudske vlasti«, i istom naredbom ustanov- 
Jjuje se za izvršenje ovih zadataka stalni vo<j,ni sud područja.

Naredbom Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske 
•i partizanskih odreda Jugoslavije od 29 decembra 1942 godine, 
ikoja je upućena svim štabovima, jedinicama, komandama 
mesta i komandama područja u cilju stvaranja jednoobraznog 
sudovanja na čitavoj oslobođenoj teritoriji, i pokretnih jedinica 
Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda, udara se 
temelj formiranju zasebno organizovanom vojnom sudstvu. 
Ovi sudovi formiraju se saobraizno članu 8 Statuta proleterskih 
•udarnih brigada r imaju da sude za sva zločina dela koja po- 
ičine borci, vojni i politički rukovodioci brigada, kao i sva 
«zločina dela izvršena od civilnih lica ili neprijatelja ako su 
izvršena na položaju ili za vreme borbe pripadnika te brigade.

Uporedo sa navedenim naredbama, SNOS, 20 septembra 
-1941 godine, donosi »Odluku o zaštiti slovenačkog naroda i 
n jegovog  pokreta  za oslobodenje i ujedinjenje«. Po svojoj. 
pravnoj načelnosti i političkoj dužnosti ova odluka je zadržala 
snagu direktive sve do 1 septembra 1944 godine. U tački A 
{zaštita naroda) ove odluke normirana je radnja izvršena za 
‘dela izdaje, time što se kao izdajnik označuje denuncijantv 
lice koje saraduje sa okupatorima ili drugim neprijateljima 
slobode slovenačkog naroda u nameri da se okrnje ili unište 
njegove političke slobode i njegova sloboda, dalje lice koje 
stvara organizacije u cilju borbe protiv oslobodenja slovenač
kog naroda ili ih od te borbe odvrača. U tački B (zaštita na- 
rodnooslobodilačkog pokreta) oglašava se kažnjivim izdavanje 
•tajni organizacije, rukovodilaca, učesnika pokreta kao i lica 
ko ja  pokret pomažu, izdavanje sredstava itd. Odluka o zaštiti 
slovenačkog naroda ustanovila je i sledeče kazne: smrtnu 
kaznu, kaznu uništenja ili konfiskacije imovine i kaznu na- 
rodnog bojkota.

Medu najznačajnijim pravnim izvorima novog vojno-kri- 
vičnog pozitivnog prava, kako procesualnog tako i materijal- 
•nog prava, spada »Uredba o vojnim sudovima« od 24 maja 
1944 godine, koju je izdao Vrhovni komandant NOV i POJ.



Ovom uredbom stavi j a ju se van snage naredba od 29 de
cembra 1942 godine kao i ostali propisi doneseni na. osnovu ove 
naredbe, ukidaju se dotadašnji vojni sudovi komandi: područja
i narodnooslobodilačkih brigada i odreda i odre du j e da vojnu 
sudsku vlast vrše vojni sud korpusne vojne ' oblasti i Viši 
vojni sud.

U članu 2 ove uredbe navode se več važniji elementi o p o j 
mu vojno-krMčnog dela i vojnog lica:

»Vojni sud korpusa i korpusne vojne oblasti sude za sva 
dela koja su uperena protiv oslobodilačke borbe naroda Jugo- 
sliavtije, protiv tekovima i interesa ove borbe, za krivična dela 
vojnih lica i ratnih zarobljenika« (čl. 2).

»S vojnim lidima u pogledu potsudnosti izjednačuju se 
gradanska lica koja stoje bilo u kakvom odnosu s vojskom ili 
počine krivično delo protiv pripadnika vojske ili u zajednici sa 
pripadnicama vojske u vojnim prebivalištima, na štetu vojnih 
preduzeča, ustanova ili stvari, zatvorenici vojnih zatvora L sl.« 
(čl. 6). «• •

U g.lavii II ove uredbe navode se krivična dela, kazne i za- 
štitne mere.

U članu 15 uredbe odredena je sikala vojnih krivičnih dela 
koja je neposredno osnova za razradu £, postavljanje ovih dela 
u Predlogu zakona o vojnim krivičnim delima.

U krivična delta vojnih lica koja usled svoje teže prirode 
prelaze okvir disciplinskih prestupa ubraja.ju se pored ostalog: 
»nevršenje ili nemarno vršenje vojne službe iz koga izvire veča 
šteta za ceEnu; neispunjenje naredenja; pasivni otpor koji ide 
na slabljenje vojne sile; niapuštanje stražarske dužnosti; dezer
terstvo iz narodne vojske; namerno uništenje borbene sposobno-- 
sti svoje ili drugoga; kvarenje ili otudivanje vojne spreme-i- 
oružja; ometanje snabdevanja, transporta, poljskih i ostalih ra- 
dova namenjenih za vojsku d narod; zloupotreba dužnosti; pod* 
nošenje lažnih izveštajia; povreda čuvanja važne vojničke tajne; 
riebrižljivo lečenje bolesnik^i i ranjenika; širenje lažne nepri- 
jateljške propagande; razaranje unutrašnjeg jedinstva i borbe-- 
nog raspoloženjia medu vojnicima, surovo postupanje sa na
rodom. ■

Vojni sudovi sude vojnim licima i za krivična dela. kao što 
su: lišenje života, telesne povrede, silovanja, pljačka, krada, 
prevara, pialež itd.

Ako ovakva i slična dela počine ratni zarobljenlici, smatra- 
če se kao dela teže prirode.«
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U članu 16 odredene su sankcije za krivična dela koja spa- 
<3aju pod navedenu uredbu:

»Vojni sudovi izricače ove kazne i zaštitne mere: a) strogi 
ukor, b) imovinsku kaznu novčanu, u naturi i delu, c) izgon iz 
prebi.vališta, d) lišenje čina, odnosno zvianja, e) uklanjanje s 
položaja, f) prisilni rad u trajanju od tni meseca; do dve godine, 
•g) teški prisilni rad u trajanju od tni meseca do dve godine pa
i  više, h) smrtnu kaznu.

Uz ove kazne može sud izreči gubitak vojničke časti i 
giibitak gradanske časti na odredeno vreme ili zauvek i konfi- 
skaciju imovine.«

Po oslobodenju i sve do danas, naslanjajuoi se uglavnom 
«ia (navedene izvore, vojni sudovi su izricali svoje presude izgra- 
dujuči naše novo vojno-krivično pravo.

U posleratnom periodu naše sudstvo, pored Zakona o vo- 
jno-krivičnim sudovima, Zakona o voj n o-disciplinskim sudo
vima i drugima dopunjava se i odredbama Zakona o vojnim 
krivičnim .delima ,̂ čime se upotpunjuje i Krivični zakonik u 
našoj zemiji.

Šta je  diktiralo i kakve potrebe su nalagale da se ovaj 
т:акоп donese?

Značajan porast naše Armije, kao moderno organizovanog 
mehanizma zahtevao je  da se regulišu materijalni i disciplinski 
odnosi, a pošto vojni sudovi nisu imali vojni krivični zakon več 
su  se naslanjali na skučene uredbe ratnog perioda i svojom prak- 
som stvarali vojno-krivično pravo i vojno-krivično delo, bilo 
j e  neophodno celokupnu praksu vojnih sudovia i propise prav
nih normi registrovati i ozakoniti kako bi naša Armija imala 
jedan od najvažnijih instrumenata za učvrščenje moralno-poli- 
tičke snage li čvrstme, za vaspitanje i zaštitu njenog života i 
rada  od svih društveno opasnih deltatnosti koje  su uperene pro
tiv njene organizacije i discipline,.moralnog jedinsrtva i čvrs- 
tine. Iz svih ovih razloga ovaj zakon je došao blagovremeno« da 
korisno posluži našoj Armiji.

Grupüsanje krivičnih dela u predlogu zakona izvršeno je po 
sijihovoj srodnosti i rešava pitanje sistema vojno-krivičnog dela 
d izražava njihovu organsku povezanost sa j edinstvenim siste- 
anom našeg Krivičnog zakonika i krivičnog zakonodavstva. 
iZbog toga ovaj vojno-krivični zakon pretstavlja specifičnu 
razliku od odgovarajučeg zakonodavstva buržoaskih država, 
•gde se vojska namerno izolira u zasebnu kastu i vaspitava se 
za ugušivanje -naprednih narodnih snaga ili za imperijalističku 
lekspanziju, dok je u našoj socijalističkoj državi, Armija oru-



Žana snaga naroda, što je u ovom zakonskom predlogu jasno 
precizirano. Predlog zakona je pravilno rešio centralni p ro 
blem vojno-krivičnog zakona: definiciju problema vojno-kri- 
vlčnog dela, dajuči mu svojom definicijom potpune i tačne 
elemente i obeležja.

Važan problem, pored ovog osnovnog problema, zakon 
je pravilno rešio — pitanje odgovornosti za manje opasna kri- 
v č n a  dela, na taj način što je prešao sa platforme krivične od
govornosti na disciplinsku odgovornost u onim slučajevima kađ 
je učinjeno krivično delo' takve prirode koje u konkretnom slu
čaju pretstavlja malu i neznatnu društvenu opasnost te predvida 
da se za ta.kva dela može primeniti disciplinski postupak i izrd- 
cati disciplinske kiazne umesto krivičnih.

Zakon sadrži odredbe medunarodnog ratnog prava gde 
štiti ratne zarobi j enike od surovog postupka i zabranjuje su
rove mere. Pored ostalog i u ovome se ogleda demokratičnost 
zakona koji. nalaže čovečnost i pravilno postupanje sa ratnim 
zarobljenicima d time ukazuje poštovanje opštii.h odredaba us- 
vojenog medunarodnog prava, čega ni j e bilo u vojno-krivičnom 
zakonu bivše jugoslovenske vojske.

Ova;j projekat zakona siadrži sistem krivičnih mera toliko 
širok i demokratičan da daje široku primenu u izboru kaznenčh 
mera, imajuoi u vidu.ličnost krivca, društvenu opasnost krivič: 
nog dela i sve one momente koje sadrži odnosna kaznena mera 
za popravljivost krivca.

Stoga smatram da je zakon odgovorio svome cilju, jer  se 
bazira na principu 'demokratičnosti, dajući osuđenom mogučnost 
da- svoju grešku može popraviti i skinuti kaznu.

Značaj ovog zakona za našu Armiju ogelda se i u tome Što 
povečava njenu monalnu čvrstinu, učvrščuje disciplinu, vaspitno 
deluje razvija,juči osecaj odgovornosti, budnosti i požrtvova- 
nosti.

Vojno-krii.vični zakon koji se nalazi pred vama, drugovi na
rodni poslanici, pretstavlja važan instrumenat za efikasno 
učvrščivanje discipline i razvijanje odgovornosti u našoj Armiji
i time se dobija još veča garancija da če naša, Jugoslovenska 
armija, kao čuvar. tekovina narodnooslobodiliačkog rata, pret- 
stavljati još čvršči bedem na braniku naše socijalističke do; 
movine.

Stoga ču glasiati za ovaj ^akon, a to isto i vama predla- 
žem. (Aplauz).

Pretsednik: Reč ima narodni poslanik drug Joža Mili- 
vojevič. .



Joza Milivojević (NR Hrvatska): Drugo vi narodni zastup- 
nici, u našem temeljnom zakonu — u Ustavu FNRJ, u Članu 34, 
stavili smo da je najviša dužnost i čast svakog gradanina naše 
zemlje obrana domovine, a dia je na.jveči zločin prema našim 
narodima izdaja domovine. U duhu tih visoldji ustavnih principa 
sadržan je i pun smisao odredbe — da je vojna obaveza opča 
za naše gradane. U tom istom dokumentu, najsVetlijem prav- 
nom dokumentu naše veliike narodne revolucije o njenim teko- 

‘ vinamia, u članu 134 Ustava FNRJ, na jeziku ustavnom okarak- 
terizirana je u tom dokumentu jednai od največih tekovina naše 
revolucionarne oslobodilačke borbe — naša Jugoslovenska ar- 
mija. Ona, oružana narodna institucija, institucija koja je nlkla
i razvila se u ognju oslobodilačke borbe, u ognju naše velike 
revoludije, kao njen najborbeniji organ, nikla u krilu najrevolu- 
cionamijih snaga naših naroda da bi postala čelična oružana 
snaga naše nove države, države radnog naroda, države soci- 
jalističke izgradnje naše Federativne Narodne Republike Jugo
slavije.

Za zadatak našim oružanim narodnim snaigama, Jugoslo- 
venskoj armiji, naš Ustav, u članu 134, postavlja — obezbe- 
'denje i obranu nezavisnosti i slobode naših naroda. Naša 
Armija, kao borbeni organ naše revolucije, izvojevala je, kroz 
hju je ostvarena sloboda naših naroda, ostv,arena nezavisnost 
haše države na njenim pobjedama u zemlji i na pobjedama 
Crvene armije nad fašizmom u Evropi. Ona se je u velikom 
oslobodilačkom ratu prekalila na tom poslu, očeličila, pa je 
danas pouzdani i budni, čuvar nepovredivosti naših državnih 
gramica i naše bezbjednosti i mira. I to je u našem Ustavu FNRJ 
registrirano (član 134) za sva buduča vremena.

U svemu tome izražena je i ona duboka organska pove
zanost, ona nerazdvojnost naše narodne Armije i naših naroda, 
prvenstveno radnog naroda i radničke klase Jugoslavije, n je
gove socijalističke države, kao i povezanost njezina sa svim 
tekovinama naše narodne revolucije, koje su tekovine u osnovi 
stečene u ognju njezine borbe i herojskih žrtava.

U ovom kutu Evrope, gdje je omedena nacionalna terito
rija naših naroda, naša domovina, naša je Armija kao revolu
cionarni faktor od svog rodenja 1941 godine — u ustanku — 
do oslobodenja naše zemlje 1945 godine, uz odlučnu pomoč i 
pobjede Crvene armije nad fašizmom, izvršila i prodor u svjet- 
skim pozicijama kapitaEzma u našoj zemlji — zauzela ih, da bi 
naši naroda u slobodi od medunarodnih ugnjetača i izrabi j mača 
izgradili svoj bo-lji i ljepši život — socijalizam. I ona danas



stoji kao budain čuvar tih osvojenih pozicija — 'medunarodnog 
značaja, za stavr socijalizma u svijetu.

To je njezin veliki lik. Pa kada mi danas za našu narodnu 
Armiju donosimo Zakon o vojnim krivičnim djelima, da bismo 
ozakonili, na polju vojnog krivičnog materijalnog prava, 
tekovine njezinog visokog razvoja na tom polju, da bismo nje- 
ziinu čvrstinu, čeličnost i progresivnost njezinog uredenja iz
razili jezikom zakona, i tako pridonjeli njenom daljnjem uz- 
dizanju, očeličenju d herojskoj nepobjedivosti, da bi nam, u 
ovom sektoru svijeta, u našoj domovini, bila osigurana njezina 
čelična spremnost za obranu mara i izgradnju socijalizma, onda 
sa največim zadovoljstvom izjav.ljujem da 6u glasati za ovaj 
zakonski prijedlog. (Živo odobravanje).

Pretsednik: Traži li još ko reč o ovom zakonskom pre
dlogu? (Niko se ne javlja). Pošto se niko više ne javlja za reč, 
prelazimo na glasanje. Ko glasa za ovmj zakonski predlog, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objav
ljujem da je ovaj zakonskrj predlog usvojen i da če se upuititi 
Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o obalnom moru FNRJ. Izvestilac po ovom zakonskom 
predlogu je  Sreten Vukosavljevič. Molim izvestioca da podnese 
izveštaj Odbora.

Izvestilac Sreten Vukosavljevič (NR Srbija) čita izveštaj 
Odbora. (Videti prilog na k raju  knjige).

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Želi H 
ko reč o ovom zakonskom predlogu? Raspravlja.če se u načelu i 
u pojedinostimia. Pošto se niko ne javlja za reč, prelazimo na 
glasanje. Ko je za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. 
(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
ovaj zakonski predlog u Veču naroda primljen i da če se uputiti 
Saveznom veču na rešavanje.

Sedma tačka dnevnog reda je: pretres Predloga zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji. 
Izvestilac po ovom zakonskom predlogu je Kosan Pavlovič, koji 
če podnebi izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Kosan Pavlovič (NR Srbija) čita izveštaj Odbora. 
(Videti prilog na k raju  knjdge).

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Otva- 
ram disku9iju. Raspravljače se u načelu i. u pojedinostima. Traži
li ko reč o ovom zakonskom predlogu? (Ne traži). Prelazimo 
зпа glasanje. Ko glasa za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku.



(Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je 
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o agrarnoj re
formi i kolonizaciji izglasan i da če biti upučen Saveznom veću 
n*a reäavanje.

Prelaziimo na osrnu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o izmeni Zakona o štampi. Ima reč izvestilac Zakonodav- 
nog odbora Dnagoljub Ilič da podnese izveštaj.

Izvestilac Dragoljub l\ić (NR Srbija): (čitai izveštaj Odbora.
— Videti, prilog na kraju  knjige.)

Uz ovaj zakonski predlog, drugovi, ja  ne bili imao da vam 
dam nikakvo posebno obrazloženje, pošto je on ii.nače vrlo krat- 
k o g  sadržaja, svega tri člana, koji unose samo jednu čisto teh- 
ničku izmenu u Zakonu o štampi od 8 jula 1946 godine. Da van j e 
odobrenja za ulazak i ra s tu ran je  Strane štampe i one koja je  
štampana na jezicima naših naroda u inostranstvu i koja je na
menjena našim narodima prenosi se iz nadležnosti Pretsedništva 
Vlade FNRJ, odnosno Generalnog sekretara Vlade FNRJ u nad- 
ležnost Miinis'tarstva unutrašnjih poslova. To je učinjeno kaiko 
iz tehmčkih tako i iz razloga oportunosti, s obzirom da: je po
trebno voditi izvesnu evidenciju. Kao što je napomenuto i u iz- 
Veštaju Zakonodavnog odbor,a, u načrtu zakonskog predlogar 
Zakonodavni odbor nije učinio nikakve izmene, sem u naslovu 
zakona od 8 jula 1946 godine.

S obziirom na ovo, ja  vas, drugovi, molim da ovaj zakonski 
načrt usvojite onako kako je predložen od Zakonodavnog od
bora Veča naroda. (Aplauz).

Pretsednik: Otvaram diskusiju. Raspravljače se u načelu i 
u pojed nostima. Tr.aži li ko reč? (Ne traži niko). Prelazimo 
na glasanje. Ko gl'asa za ovaj zakonski predlog, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li koga protiv? (Nema). Objavlju
jem da je Predlog zakona o izmeni Zakona o štampi primljer; u 
Veču naroda o da če biti dostavljen Saveznom veču na rešavanje.

Sledeča tačka dnevnog reda je: pretres Predloga zakona o 
Izmenama d dopuuama Zakona, o državljanstvu Federativne Na
rodne Republike Jugosliavije.-Jzvestilac Joža Milivojevič podneče 
izveštaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Joža Milivojevič: (Čita izveštaj Zakonodavnog' 
odbora. — Videti prilog na kraju knj;ge.)

Drugovi narodnii, zastupnioi, dozvolite mi da još sa nekoliko 
nječi popratim ovaj zakonski prijedlog.

U stavu 1 čk.na 35 Zakona o državljanstvu FNRJ postav
ljeno je načelo da se držiavljanima FNRJ smatraju sva lica ko ja



su na dan 28 avgusta 1945 bila državljani FNRJ prema važećim 
propisima.

Oduzimanje državljanstva prema sfcavu 1 člana 16 ovog za
kona, koja se član odnosi i na lica njemačke narodnosti, vrši se, 
za svako takovo -Ece koje je  u pitanju, nia temelju zasebno pove- 
denog postupka utvrdivanjem njegove, nelojalnosti ep ram na
rodnih i državnih interesa naroda FNRJ.

No, notorna je činjenica da su se njemačke manjine u našoj 
zemlji, uzete kao cjelina, teško ogriješile o naše narode i nje
gove interese, kako pred sam ovaj ra.t tako naročito za vrijeme 
'rata. Ali naročito su se tako ogriješili oni od njero.ačke narod
nosti koji su pred sam rat ili za vrijeme rata otišli iz zemlje, 
j e r  su ti odilazili da bi izvana pridonijeli rušenju naše zemlje, 
n jenom fašiiziramju i porobljavianju naših naroda.

To su sve opče poznate, notorne činjenice ne samo našim 
.narodima več i ostalom demokratskom svijetu.

Ta opča pojava nelojadnosti, notornost nelojalnih postu- 
paka protiv narodnih i državnih interesa naših naroda, opravda- 
via oduzimanje državljanstva svim tim lioima. Ona se ne smatra- 
ju  našim državljanima.

Oni pojedinci koji se nisu ogriješili o interese naših naroda
— moraju to  dokazati, kao izroimku od notornih činjenica, i 
tražiti naše državljanstvo. Njima se može priznati državljanstvo 
FNRJ.

Time je taj problem jasno omeden u našem Zakonu o 
državljanstvu.

Što se tiče novog člana 35-a, koji riješava pitanje revizije 
državljanstva stečenog naturalizacijom, on je jasan, a potreba 
njegovog domošenja ooiita je, pa držim da nema potrebe da po 
tom pitanju nešto kažem.

Stoga molim da ovaj zakonski prijedlog u cjelosti usvo
jite i ozakonite. (Odobravanje).

Pretsednik: Otvaram diskusiju o ovom zakonskom pred
logu.. Traži li ko reč? (Ne traži). Pošto se niko ne javlja za reč. 
pristupamo gliasanju. Ko glasa za ovaj zakonski predlog, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruiku). Ko je protiv, neka digne ruku. 
(Niko ne diže ruku). Oibjavljujem-da je ovaj zakonski predlog 
primi jen u Veču naroda i da če biti upučen Saveznom veču na 
■rešavanje.
' Prelazimo na desetu tačku dnevnog reda: pretres pred- 
logia Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ za potvrdu ukaza 
donetih u smislu člana 74 Ustava FNRJ između VI redovnog i



UI vanrednog zasedanja,. U tome smislu Veće naroda je  primolo 
ov.aj dopis Pretsedništva Prezidijuma Narodne skupštine Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije:

PRETSEDNIŠTVO
PREZIDIJUMA NARODNE SKUPŠTINE 

FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
S. br. 1636

VEČU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

U vrerpenu izmedu VI redovnog i III vanrednog zasedanja 
Narodne skupštine FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Fede
rativne Narodne Republiške Jugoslavije na predlog Pretsednika 
Vlade FNRJ *a na osnovu čl. 74 tač. 13 i 15 Ustava FNRJ 
doneo je:

1) Ukaz Br. 1474 od 15 oktobra 1948 godine o razrešenju 
dužnosti cjr Sava Zlafciča, Ministra lake industrije Vlade FNRJ
i postavljanju Josipa Cazi za Ministra laike industrije Vlade 
FNRJ;

2) Ukaz Br. 1506 od 23 oktobra 1948 godine o obrazovanju 
Ministarstva za novooslobodene krajeve;

3) Ukaz Br. 1507 od 23 oktobra 1948 godine o postavljanju 
'Večeslava Holjevca za Ministra za novooslobodene krajeve;

4) Ukaz Br. 1511 od 26 oktobra 1948 godine o odredivanju 
savezno-republikanskog karakter a Ministarstva teške industrije 
Vlade FNRJ.

Saglasno 61. 74 Ustava FNRJ Prezidijum dostavlja Veču 
pomenute uikaze na odobrenje.

27 novembra 1(948 gxxline 
Beograd

Sekretor Pretsednik
M. Peruničič, s. r. dr I. Ribar, s. r.

Želi li Veče naroda da pročitam svaki od ovih ukaza ili 
da glasamo po svima u celini? (Ne želi). Ko je za potvrdu ovih 
ukaza, neka digne ruku. (Svi diižu ruku). Pošto svi dižu ruku, 
objavljujem da je Veče naroda potvrdilo ove ukaze Prezddi- 
juma Nairodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugo
slavije, izdate u doba izmedu zasedanja i oni če biti upučeni 
Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na 11 tačku dnevnog reda: pretres predloga 
Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije za potvrdu 
uredaba iz oblasti narodne privrede.



Ove su uredbe otštampane i razdeljene, te su vam poznate
i ja mislim da nije potrebno da ih čitamo. Slaže li se Veče sa 
ovim predlogom? (Sl'aže se). Prema torne, stavljam na glasanje 
predlog Vlade FNRJ za potvrdu uredafoa donesenih u vremenu 
od 27 septembra do 17 novembra 1948 godine. Ko glasa za ovaj 
'predlog, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ema li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da je Veće naroda potvrdilo uredbe koje 
je  V kda  FNRJ donela na osnovu Zakona o ovlaščenju Vladi 
FNRJ za donošen j e uredaba iz oblasti narodne privrede. Pošto 
ih je  Veće potvrdilo, biče upučene Saveznom veču na. rešavanje.

Određujem odmor od 20 minuta.

(Posle odmora)

Pretsednik: Veče naroda primilo je izveštaj od Saveznog 
veča da je Savezno veče izglasalo sve zakone koje smo mi pri- 
mili i to: Predlog zakona o Ordenu junaka socijalističkog rada, 
Predlog zakona o počasnim zvanjima trudbenika, Predlog za
kona o pronalascima i tehničkim usavršenjima, Predlog zakona 
o izmenama i dopunama Zakona o inšpekciji rada, Predlog za
kona o  vojnem krivičnim delima, Predlog zakona o obalnom 
moru FNRJ, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o 
agrarno] reformi i kolonizaciji, Predlog zakona o izmeni Zakona 
o štampi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dr
žavljanstvu FNRJ. Konstatovano je da su izglasani tekstovi kod 
njih i kod nas identični. Na osnovu toga objavljujem da je Na
rodna skupštma izgilasala sve ove zakone, koji če se uputiti 
Prezidijumu da tih proglasi i objavi.

Pre zaključenja današnje sednice i III vanrednog zasedanja* 
molim Veče naroda da odobri pretsedniku i sekretaru da over e 
zapisnik današnje sednice, koja je ziadnja sednioa ovog zase
danja. Odobrava li Veče naroda ovaj predlog? (Odobravaš).

Na koncu mi dovolite, tovariši, še par besed! Jutri, 
s29. novembra bo minulo pet let, ko se je ob grmenju 
topov rodilia v Jajcu nova Jugoslavija. Pet let od tistega dne. 
ko so Sti narodi Jugoslavije, prepuščeni sami sebi, brez orožja 
v rokah, zapuščeni od svojega političnega, državnega an vojač- 
kega vodstva pod vodstvom Komunistične partije z velikim 
žrtvami priborili možnost, da organizirano in samostojno od
ločijo o svoji tedanji in bodoči usodi, ko so vsi narodi Jugosla
vije krenili na pot svobode m resnične demokracije, na pot 
enakopravnosti vseh narodov Jugoslavije, na pot k življenju,



v katerem ne bo izkoriščanja človeka po človeku, na pot k 
socializmu.

Zgodovina, civiliziranih narodov ne pozna parlamenta ali 
skupščine, ki bi bila v takih 'pogojih in v takih okoliščinah spre
jela tako usodne odloke o življenju in bodočnosti naroda in 
države. Kakor je bita enotna skupščina v Jajcu, kakor je bilo 
enotno Drugo zasedanje, tako je enotna in herojska pot naro
dov Jugoslavije k  socializmu, na kateri jim nihče ne sme postav
ljati ovir pa naj bo to prij atelj «ali sovražnik.

V imenu visokih ciljev, ki so si jih postavili narodi Jugo
slavije pod vodstvom Komunistične partije v Jajcu, ki so jih 
povrhu vzakoniili pred tremi leti v svoji zakonodajni skupščini 
z Ustavo Federativne Ljudske Republike Jugoslavije — v imenu 
teh visokih ciljev vam, tovariši poslanci, čestitam k jutrišnjemu 
dnevu, <po vas pa čestitam narodom, katere v tem visokem domu 
zastopate in predstavljate. (Odobravanje).

Slava žrtvam, ki so dale življenje za te vzvišene cilje! 
(Poslanci kličejo: »Slava jim!«) — Živela Federativna Ljudska 
Kepublika Jugoslavija! (Poslanci vstajajo in kličejo: »Živela!«)
'— Živeli narodi Jugoslavije! (Odobravanje) — Živela Komuni
stična partija Jugoslavije, ki je organizirala, naše zmage! 
(Ploskanje). — Živel voda Komunistične partije in narodov 
Jugoslavije maršal Tito! (Dolgotrajno odobravanje).

S tem zaključujem Tretje izredno zasedanje Sveta naro
dov Ljudske skupščine.

(Sednica je zaključena u 13 ča&ova).



П Р И Л О З И

ПРЕДЛОГ 3AKOHA 
о

ОРДЕНУ ЈУНАКА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

Члан 1
Установљава се Орден јунака социјалистичког рада.
Орден јунака социјалистичког рада додељује се као 

високо државно признање појединцима, колективима, преду 
зећима и установама који покажу изванредне радне подвиге 
или друге изванредне резултате и тиме стекну заслуге у при- 
вредној, друштвеној, државној, научној и културној делат- 
ности од општег значаја за изградњу социјализма и за ја- 
чање моћи и угледа Федеративне Народне Републике Ј у г о  
славије.

Орден јунака социјалистичког рада додељује Президи- 
јум Народне скупштине ФНРЈ на предлог Претседника Владе 
ФНРЈ или по својој иницијативи.

Трудбенику који добије почасно ззање јунака соција- 
листичког рада Ф-НРЈ, колективу који добије почасно звање 
колектива-првака социјалистичког рада ФНРЈ и задрузи која 
добије почасно звање задруге првака ФНРЈ, Президијум На- 
родне скупштине ФНРЈ обавезно додељује Орден јунака 
социјалистичког рада.

Члан 2
Права која лрипадају носиоцу овог ордена и ранг 

ордена одређују се статутом који прописује Президијум На- 
родне скупштине ФНРЈ на предлог Владе ФНРЈ.

Члан 3
У погледу ношења, одузимања, губљења и других 

општих прописа за Орден јунака социјалистичког рада важе 
одговарајуће одредбе Закона о орденима и медаљама ФНРЈ.



Члан 4
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Слу* 

жбеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ОРДЕНУ 

ЈУНАКА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ

САВЕЗНО ВЕЋЕ
Законодавми одбор 

Бр. службема 
27 новембра 1948 године 

Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г p а д

Како се види из извештаја Законодавног одбора о Пред- 
логу закона о пбчасним звањима трудбеника, стао je Зако- 
нодавни одбор на становиште да je потребно донети посебан 
закон о  установљењу Ордена јунака рада, чије je установ- 
љење предложено од Претседника Владе ФНРЈ у Предлогу 
закона о иочасним звањима трудбеника.

Н а основу тога Законодавни одбор je припремио и 
усвојио Предлог закона о Ордену јунака социјалистичког 
рада, који Вам доставља с молбом да га ставите на дневни 
ред Трећег ванредног заседања Народне скупштине ФНРЈ и 
то пре претреса Предлога закона о почасним звањима труд- 
беника.

Измене учињене у Законодавном одбору у вези са 
установљењем овог ордена, према предлогу о томе који je 
био садржан у члану 21 Предлога закона о почасним зва- 
њима трудбеника, јесу ове:

1) Сагласно почасним звањима првака социјалистичко) 
рада, истакнутог првака социјалистичког рада, јунака соци- 
јалистичког рада народне републике и јунака социјалистич- 
ког рада ФНРЈ, уведеним Предлогом закона о почасним 
звањима трудбеника, и за орден предлаже се одговарајући 
назив Орден јунака социјалистичког рада.



2) Орден јунака социјалистичког рада може се доде- 
љивати и самостално, а не само у вези са добијањем одре- 
ђеног почасног звања сагласно прописима одређеним у Пред- 
логу закона о почасним звањима трудбеника.

За известиоца одређен je Ђуро Салај.
'Претседник, 

Законодавмог одбора

Моша Пијаде, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ОРДЕНУ > 

~ ЈУНАКА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
ВЕЋЕ НАРОДА

Законодавии одбор
Бр. службен:0  

27 новембра 1948 године 
Београд

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б е о  гр  а д

Како се види из извештаја Законодавног одбора о Пред-. 
логу закона о почасним звањима трудбеника, стао je Зако- 
нодавни одбор на становиште да je потребно донети посебан 
закон о установљењу Ордена јунака .рада, чије je установ- 
љење предложено од  Претеедника Владе ФНРЈ iy Предлогу 
закона о почасним звањима трудбеника.

На основу тога Законодавни одбор je припремио и 
усвојио Предлог закона о Ордену јунака социјалистичког 
рада, који Вам доставља с молбом да ra ставите на дневни 
ред Трећег ванредног заседања Народне скупштине ФНРЈ и 
то пре претреса Предлога закона о почасним звањима труд- 
беника.

Измене учињене у Законодавном одбору у вези са 
установљењем овог ордена, према предлогу о томе који je 
био садржан у члану 21 Предлога закона о почасним зва- 
њима трудбеника, јесу ове:



1) Сагласно почасним звањима првака социјалистичког 
рада, истакнутог првака социјалистичког рада, јунака соци- 
јалистичког рада народне републике и јунака социјалистич- 
ког рада ФНРЈ, уведеним Предлогом закона о почасним 
звањима трудбеника, и за орден предлаже се одговарајући 
назив Орден јунака социјалистичког рада. .

2) Орден јунака социјалистичког рада може се доде- 
љивати и самостално, а не само у вези са добијањем одре- 
ђеног почасног звања сагласно прописима одређеним у Пред- 
логу закона о почасним звањима трудбеника.

Претседник, 
Законодавиог одбора

Божидар Масларић, с. р.



П Р Е Д Л О Г
ЗАКОНА О ПОЧАСНИМ ЗВАЊИМА ТРУДБЕНИКА

I. — Опште одредбе

Члан 1
Почасна звања додељују се као знак народног признања 

трудбеницима који су се својим залагањем у раду и другим 
заслугама у области привредне изградње особито истакли, 
дали пример другим трудбеницима и допринели развитку и 
напретку народне привреде.

Паједина почасна звања могу се доделити и трудбени- 
цима који су се у  области државне, друштвене, научне и кул- 
турне изградње нарочито истакли својим залагањем у раду 
и заслугама за народ.

Члан 2
За заслужне трудбечике социјалистичке изградње уста- 

новљавају се почасна звања:
1) ударник;
2) првак социјалистичког рада;
3) истакнути првак социјалистичког рада;
4) јунак социјалистичког рада народне републике;
5) јунак социјалистичког рада ФНРЈ.

Члан 3
За заслужне радне сељаке и заслужне трудбенике зе- 

мљорадничког задругарства установљавају се почасна звања:
1) заслужни земљорадник;
2) заслужни земљорадкик — задругар;
3) истакнути земљорадник — задругар народне реиу- 

блике;
4) ист^кнути земл>орадник — задругар ФНРЈ.

8 С т .  б е л е ш к е  Ш  в. з.



За трудбенике у пољопривреди који премашују п р о  
сечне резултате у пољопривредној производњи установљава 
се почасно звање: борац за високи принос.

II. — Почасна звања за трудбенике социјалистичке
изградње

Члан 5
Звање ударника додељује се трудбенику који према- 

шује установљену норму рада у одређеном проценту.

Члан 6
Почасно звање првака социјалистичког рада додељује 

се трудбенику који je звање ударника задржао непрекидно 
најмање дванаест месеци, као и другим трудбеницима који 
су се својим залагањем у раду и резултатима рада особито 
истакли.

•Члан 7
Почасно звање исгакнутог првака социјалистичког рада 

додељује се ударнику који je то звање задржао непрекидно 
најмање три године, као и другим трудбеницима чији су ре- 
зултати рада и примерно залагање у раду имали знатног 
утицаја у одређеној привредној грани или у више грана на- 
родне привреде.

Члан 8
Почасно звање јунака социјалистичког рада народне 

републике додељује се ударнику, као и другим трудбени- 
цима који су показали изванредно залагање у раду и дали 
особите резултате рада који су били од знатног утицаја и  
користи народној привреди, државној, друштвеној или кул- 
турној изградњи, подизању и напретку земље.

Члан 9
Почасно звање јунака социјалистичког рада Федера- 

тивне Народне Републике Југославије^-додељује се трудбе* 
нику који je својом нарочито истакнутом организаторском 
или непосредно личном делатношћу у области индустрије, 
пољопривреде, транспорта, трговине, научних открића и Tex-



ничких проналаздка, као и у области државне и друштвене 
изградње особито допринео подизању и развитку социјали- 
стичке народне привреде, науке и културе, порасту моћи> 
снаге и угледа Федеративне Народне Републике Југославије 
и тиме стекао изванредне заслуге за народ и државу.

Члан 10
Почасно звање првака социјалистичког рада, истакну- 

тог првака социјалистичког рада и истакнутог првака соци- 
јалистичког рада народне републике додељује президијум 
народне скупштине народне републике на предлог претсед- 
ника владе народне републике a no саслушању главног од- 
бора Савеза синдиката за народну републику.,

Почасно звање јунака соц«јалистичког рада Федера- 
тивне Народне Републике Југославије додељује Президијум 
Народне скупштине ФНРЈ на предлог Претседника Владе 
ФНРЈ.

За додељивање почасног звања ударника важе посебни 
прописи.

Члан 11
Радним колективи.ма, установама и групама, чији су 

колективни резултати рада у привредној изградњи квалита- 
тивно и квантитативно особито истакнути, те могу служити 
као пример, може се доделити почасно звање: ударни колек- 
тив, колектив — првак социјалистичког рада, колектив — 
првак социјалистичког рада народне републике и колектив 
—. првак социјалистичког рада Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије. •

Почасно звање ударни колектив додељује министар 
рада народае републике односно Министар рада ФНРЈ уз са- 
гласност ресорног министра.

Почасно звање колектив — првак социјалистичког рада 
и колектив — првак социјалистичког рада народне републике 
додељује президијум народне скупштине народне републике 
на предлог владе народне републике.

Почасно звање колектив — првак социјалистичког рада 
Федеративне Народне Републике Југославије додељује Пре* 
зидијум Народне скупштине ФНРЈ на предлог Владе ФНРЈ.



III. — Почасна звања за радне сељаке и трудбенике 
земљорадничког задругарства

Члан 12
Почасно звање заслужни земљорадник додељује се рад- 

ним сељацима који се истичу својим напором у повећању по- 
љопривредне производње и који испуњавају обавезе према 
држави радног народа и социјалистичкој изградњи.

Члан 13
Почасно звање заслужни земљорадник — задругар до- 

дељује се трудбеницима који поред истицања у напору за 
повећањем шољопривредне производње својим радом и за- 
лагањем доприносе јачању и развоју задруге и задружне 
имовине и који се истичу у испуњавању обавеза према др- 
жави радног народа.

Члан 14
Почасно звање истакнутч земљорадник — задругар на' 

родне републике додељује се заслужним земљорадницима 
—- задругарима који се нарочито истичу у унапређењу и раз- 
воју земљорадничких задруга као и оним трудбеницима у 
земљорадничком задругарству који постигну изванредне за- 
слуге за унапређење и развој земљорадничког задругарства 
и за социјалистичку реконструкцију пољопривреде.

Члан 15
Почасно звање истакнути земљорадник — задругар Фе> 

деративне Народне Републике Југославигје додељује се на- 
рочито заслужним и истакнутим земљорадницима — задру- 
гарима који својом оррализаторском и непосредном личном 
делатношћу iy значајнијој мери допринесу развитку соција- 
листичке реконструкције пољопривреде и тиме постигну на- 
рочите заслуге за социјалистичку изградњу Федеративне На- 
родне Републике Југославије.

Члан 16
Почасна звања: заслужни земљорадник, заслужни зе- 

мљорадник — задругар и истакнути земљорадник — задру- 
гар народне републике додељује президијум народне скуп- 
штине народне републике ка предлог претседника владе на- 
родне републике, a no саслушању одговарајућег земљорад- 
ничког задружног савеза.



Почасно звање истакнути земљорадник — задругар Фе- 
деративне Народне Републике Југославије додељује Прези- 
дијум Народне скупштине ФНРЈ на предлог Претседника 
Владе ФНРЈ.

Члан 17
Земљорадничким, како радним тако и осталим, задру- 

гама чији су колективни резултати квалитативно и кванти- 
тативно нарочито истакнути и који видно доприносе соција- 
листичкој реконструкцији пољопривреде могу се додељи- 
вати почасна звања:

1) задруга —• борац за високи принос;
2) заслужна задрута;
3) задруга — првак народне републике;
4) задрута — првак ФНРЈ.
Почасно звање „борац за високи принос“ додељиваће 

се и појединим радним колективима у пољопривреди (брига- 
дама и сл.).

Почасна звања: задруга —■ борац за високи принос, за- 
служна задруга и задруга — првак народне републике до> 
дељује президијум народне скупштине народне републике 
ria предлог владе народне републике, а почасно звчње задруга 
— првак Федеративне Народне Републике Југославије Пре- 
зидијум Народне скудштине ФНРЈ на предлог Владе ФНРЈ.

IV. — Почасно звање борац за високи принос

Члан 18
Почасно звање „борац за високи принос“ додељује се 

трудбеницима у пољопривреди, појединим радним сељацима, 
задругарима или пољопривредним радницима, који применом 
агротехничких, зоотехничких мера или нарочитим залагањем 
постигну квалитативно или квантитативно виши принос.

Члан 19
Почасно звање „борац за високи принос“ додељује ми- 

нистар пољопривреде народне републике, односно Министар 
пољопривреде ФНРЈ.

(



V. — Права и повластице

Члан 20
Трудбеник који добије почасно звање јунак социјали- 

стичког рада Федеративне Народне Републике Југославије, 
и истакнутог земљорадника — задругара Федеративне На- 
родне Републике Југославије као колектив који добије по- 
часно звање „колектив -т- првак социјалистичког рада Феде- 
ративне Народне Републике Југославије“ и „задруга — првак 
Федеративне Народне Републике Југославије“ обавезно до- 
бија Орден рада I реда.

Трудбеник који добије почасно звање јунака социјали' 
стичког рада народне републике и истакнутог земљорадника 
—• задругара народне републике као и радни колектив који 
добије почасно звање „колектив — првак социјалистичког 
рада народне републике“ и „задруга — првак народне репу- 
блике“ обавезно добија Орден рада II реда.

Трудбеник који добије почасно звање истакнутог 
првака социјалистичког рада и заслужног земљорадника — 
задругара, као и радни колектив који добије почасно звање 
„колектив — првак социјалистичког рада“ и „заслужна за- 
друга“ обавезно добија Орден рада III реда.

Трудбеник који добије почасно звање првака соција- 
листичког рада и заслужног земљорадника обавезно добија 
Медаљу рада.

Члан 21
Установљава се Орден јунака рада.
Трудбеницима који добију почасно зваље јунака соци- 

јалистичког рада Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије, као и колективима који добију почасна звања „колек* 
тив — првак социјалистичког рада Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије“ и „задруга — првак Федеративне На- 
родне Републике Југославије“ обавезно се додељује и Орден 
јунака рада.

Члан 22
За стечена почасна звања издаваће се значке и дипломе 

и додељивати награде и повластице на основу посебних про~ 
писа које ће донети Влада ФНРЈ.

Члан 23
Почасно звање првака социјалистичког рада и заслу- 

жног земљорадника траје три године, а почасно звање заслу-



жног првака рада и заслужног земљорадника — задругара 
траје пет година. Ова почасна звања могу се добити више 
пута.

Добијањем вишег почасног звања задржава се право на 
раније стечена нижа почасна звања и награде уколико трају.

Почасна звања јунака социјалистичког рада народне ре- 
публике, јунака социјалистичког рада Федеративне Народне 
Републике Југославије; истакнутог земљорадника — задру- 
гара народне републике и истакнутог земљорадника — за- 
другара Федеративне Народне Републике Југославије дожи- 
вотна су.

Почасно звање маже се одузети судском пресудом или 
одлуком државног органа који га je доделио.

VI. — Завршне одредбе

Члан 24
Овлашћује се Влада ФНРЈ да донесе ближе прописе за 

спровођење овог закона.

Члан 25
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југо- 
славије“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ПОЧАСНИМ ЗВАЊИМА 

ТРУДБЕНИКА

С развитком народне власти, с развитком свести рад- 
них маса да оне сопственим снагама изграђују своју, на- 
родну државу, из темеља се променио однос радних људи 
наше земље према држави, према народној имовини и према 
раду. Из дубина народа подизале су се народне масе, јављали 
су се и изражавали нови људи, нови јунаци и таленти на свим 
подручјима, не само војне него и државне, друштвене и кул- 
турне изградње. Још у току народноослободилачког рата и 
народне револуције, настало je и развило се такмичење ши- 
роких патриотских слојева свих наших народа у борбено- 
сти, у пожртвованости, у оданости ствари борбе и изграђи- 
вању нове демократске Југославије.



Одмах после ослобођења, у периоду обнове наше земље, 
ово масовно такмичење узело je join шири, конструктивни и 
радни замах, обухватајући милионске масе радног народа. 
Захваљујући брзој обнови тешко порушене наше земље на 
основу овог патриотског и стваралачког, елана широких на- 
родних маса, ми смо били iy стању да, настављајући на ширем 
плалу и са одређенијим курсом изградњу социјалистичког 
сектора привреде и социјализма у нашој земљи, развијемо 
социјалистичко такмичење као; основни метод друштвене 
организације рада.

Са доношењем нашег првог Петогодишњег плана соци- 
јалистичко такмичење je постало израз и потврда добро- 
вољне и стваралачке иницијативе радника и радних људи 
уопште, њихове пожртвованости у борби за остварење за- 
датака Петогодишњег плана, за изградњу социјализма и тиме 
за стварање бољег и срећнијег живота за све трудбенике 
наше земље. Научени на великом примеру прве социјали- 
стичке земље, Совјетског Савеза и руковођени науком марк- 
сизма-лењинизма у погледу на организацију друштвеног рада 
у социјализму, ми смо били у стан>у да развијемо широко со- 
цијалистичко такмичење трудбеника. У оквиру победа соци- 
јалистичке изградње отвориле су се и све се више отварају 
широке могућности да се такмичење међу трудбеницима при- 
мени заиста широко, заиста у масовним размерама. У оквиру 
овог социјалистичког такмичења показало се поново колико 
су тачне речи Лењина да само у условима социјализма радни 
људи могу „доћи до изражаја, развити своје способности и 
своје таленте које имају у народу нетакнуто врело а које je 
капитализам газио, давио, гушио на хиљаде и милионе“.

У оквиру социјалистичког такмичења и на основу њега 
развио се нов однос према раду, развиле оу се широке ства- 
ралачке иницијативе и талентоване способности наших труд^ 
беника. Овај нови однос према раду и стваралачки радни 
резултати добили су код нас израз у познатој установи удар- 
ништва. Пионири овог новог стваралачког рада и социјали- 
стичког односа према раду постајали су ударници. У исто 
време развијао се и долазио све до значајнијег израза про- 
налазачки покрет наших трудбеника, односно делатности 
које су доводиле до техничких усавршења производног и 
радног процеса, до уношења разних рационализација, од но- 
ваторства до рационализаторских предлога у ужем смислу 
речи.



Ca национализацијом индустрије и трговине, са све 
даљим процесом социјалистичке изградње у нашој земљи, 
нарочито у току ове две планске године 1947— 48, с развит- 
ком социјалистичког такмичења стално се повећавао број 
првобораца наше социјалистичке изградње — ударника, ра- 
ционализатора, новатора, проналазача и других заслужних 
трудбеника. Уједно се врши јаснија диференцијација у по- 
гледу на степен и квалитет њиховог радног залагања, њихо- 
вог доприноса у правцу повећавања производње и повишења 
производности рада. Остављајући по страни питање прона- 
лазака, које у целини решавамо Законом о проналасдима и 
техничким усавршењима који Савезна влада предлаже На- 
родној скупштини истовремено са нацртом овог закона, ми 
смо до данас заслужним трудбени.цима наше социјалистичке 
изградње указивали пажњу и захвалност заједнице у два 
правца. Са једне стране, додељивали смо почасно звање 
„ударник“ и обезбеђивали носиоцима ових звања одређене 
награде и повластице. С друге стране, ми смо прихватајући 
применљива и корисна акта новатора и рационализатора до- 
дељивали називе „новатор и рационализатор“ и овим п и о  
нирима техничког напретка додељивали одговарајуће на* 
граде и повластице. Међутим, толики je замах д о с т и г ј ј о  с о - 

цијалистичко такмичење и стваралачки елан наших трудбе- 
ника, да друштвене заслуге појединих ударника постају раз- 
личите и да се изван ударништва појављују и све ће се више 
појављивати трудбеници који ће показати све крулније личне 
радне резултате и све одлучнији допринос за даљу социјали- 
стичку изградњу наше државе, за све веће јачање њене моћи 
и њеног угледа.

Да би ове појаве,' тесно повезане са ширином и дуби- 
ном социјалистичке изградње у нашој земљи, биле разум- 
љиве, нека послуже следећи — иако недовољни и непот- 
пуни — статистички подаци. До данас je почасно звање удар- 
ника додељено трудбеницима наше земље чији број износи 
105.016. Од тога je проглашено ударника:

у 1946 години укупно — 8.998 (друго полугодиште)
у 1947 години укупно — 67.029
у 194$ години укупно — 28.989 (прво полугодиште)
Од овог броја проценат проглашених ударника, који су 

после исте,ка првог тромееечја задржали звање ударника, je 
следећи:

a



y 1946 години укупно —■ 21,90%
у 1947 години укупно —* 55,62%
у 1948 години укупно — 62%
Од броја ударника проглашених у том временском раз- 

добљу било je:
а) новатора:
у 1947 години укупно 603 или 0,90% од укулног броја 

ударника,
у 1948 години укупно 324 или 1,12% од укупног броја 

ударника,
о) рационализатора:
у 1947 години укупно 1.307 или 1,95% од укупног броја 

ударника.
у 1948 години укупно 1.358 или 4,70% од укупног броја 

ударника.
У исто време, ударници, рационализатори и новатори, 

као и други нарочито истакнути трудбеници освојили су с в о  
јим посебним заслугама ордене рада, односно медаље рада. 
Преглед додељивања ових ордена односно медаља јесте 
следећи:
Одликовано Орденом рада првог реда укупно ПЗтрудбен. 
Одликовано Орденом рада другог реда укупно 256 трудбен. 
Одлико^ано Орденом рада трећег реда укупно 1.638трудбен. 
Одликовано Медаљом рада у к у п н о ------------ 431'трудбен.

Укупно: 2.447 трудбен.

Нацрт закона о почасним звањима трудбеника правно 
потврђује и учвршћује већ релативно богату диференција- 
цију међу оним трудбеницима „који су се својим залагањем 
у раду и другим заслугама у области привредне изградње 
особито истакли, дали пример другим -трудбеницима и до- 
принели развитку и напретку народне привреде“ (члан 1, 
став 1). На основу тога закон установљава пет почасних 
звања за заслужне трудбенике социјалистичке изградње, и 
то следећа звања: ударник, првак содијалистичког рада, 
истакнути првак социјалистичког рада, јунак социјалистич- 
ког рада народне републике, јунак социјалистичког рада 
ФНРЈ.

Друга важна карактеристика предложеног закона са- 
стоји се у томе што он проширује скалу почасних звања 
наших трудбеника и на одређивање почасних звања за за-



служне радне сељаке и трудбенике земљорадничког задру- 
гарства. У овој етапи друштвено-економског развоја наше 
земље пољопривредна производња, а нарочито социјали* 
стичка реконструкција пољопривреде кроз форме земљорад- 
ничког задругарства имају важан значај за даље привредно 
снажење наше земље и њену целокупну социјалистичку из- 
градњу. У исто време наша пракса показује широке примере 
залагања нашег радног сељаштва за правилно испуњење оба- 
веза према држави радног народа и социјалистичкој из- 
градњи наше земље, а нарочито карактеристичне примере 
земљорадника у сељачким радним задругама и другим зе- 
мљорадничким задругама, који се истичу као нови пионири 
ширења и јачања земљорадничких задруга, социјалистичке 
реконструкције наше пољопривреде и целокупне социјали- 
стичке изградње Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије. На основу тога, нацрт закона установљава следећа нова 
почасна звања iy овом сектору наше привредне изградње: за- 
служни земљорадник, заслужни земљорадник-задругар, 
истакнути земљорадник-задругар народне републике, истак- 
нути земљорадник-задругар ФНРЈ. Најзад, за оне наше труд- 
бенике у пољопривреди који се одликују успехом у при- 
мени агротехничких и зоотехничких мера или нарочитим 
залагањем постигну квалитативно или квантитативно виши 
принос установљава се почасно звање борца за високи при- 
нос. Ово звање се може додељивати како трудбеницима у 
социјалистичком и задружном сектору пољопривреде, тако 
и лојединим радним сељацима.

Трећа важна карактеристика нацрта закона лежи у 
томе, што он допушта да се поједина почасна звања доде-. 
љују радним колективима, који су се посебно истакли својим 
радним успесима, повећали производњу, рационализирали 
радни процес или на други начин допринели социјалистичкој 
изградњи земље. Таквим заслужним колективима у оквиру 
социјалистичке изградње, према степену постигнутих резул- 
тата и јачини доприноса, могу се додељивати почасна звања 
„ударног колектива“, „колектива првака социјалистичког 
рада“, „колектива првака социј-алистичког рада народне ре- 
публике“, „колектива првака соци].алистичког рада ФНРЈ“. 
На сличној основи, ради видног доприноса социјалистичкој 
реконструкцији пољопривреде, сељачким радним задругама и 
другим земљорадничким задругама могу се додељиват# по- 
часна звања „задруга борац за високи принос“, „заслужна



задруга“, „задруга-првак народне републике“ и „задруга- 
првак ФНРЈ“. Осим тога, почасно звање „борац за високи 
принос“ може се додељивати пољопривредним радним бри- 
гадама и другим радним колективима у пољопривреди.

Утврђујући нови систем почасних звања за трудбенике, 
нацрт закона одређује права и повластице које припадају 
носиоцима почасних звања. Према висини почасног звања 
трудбеници који их освоје добијаће орден рада, медаљу 
рада и друге повластице. У исто време, нацрт закона уста- 
новљава „Орден јунака. рада“ који ће обавезно припасти 
сваком оном трудбенику, односно радном колективу који 
буде добио највише почасно звање јунака социјалистичког 
рада ФНРЈ.

Услед велике важности.коју наша држава на тгуту у со- 
цијализам даје лочасним звањима, закон одређује да сва 
звања, осим звања борца за високи принос, додељује Прези- 
дијум Народне скупштине ФНРЈ, односно президијуми на- 
родних скупштина народних република.

На основу начела и прописа овог закона јављају се ве- 
лике и одговорне дужности наших државних органа, као и у 
одређеној мери и синдиката за правилно и пуно остварење 
услова и форми за развијање социјалистичког такмичења и 
за истицање свих заслужних трудбеника. У досадашњој 
пракси у додељивању ударничких звања показали су се из- 
весни недостаци услед бирократског односа према заслугама 
трудбеника и према њиховим иницијативама као и услед из- 
весног неразумевања општег друштвеног значаја социјали- 
стичког такмичења и истицања талентованих, заслужних и 
способних трудбеника и колектива.

Доношење овог закона треба да буде даљи снажни пот- 
стрек за омасовљење ударничког шокрета и за тшмагање и 
правилно награђивање заслужних и истакнутих трудбеника 
и колектива. Али у исто време доношење овог за'Кона има 
бити руководство за све наше државне органе да помажу и 
олакшају све веће развијање социјалистичког такмичења и 
да обезбеде да се задаци постављени у овом закону пра- 
вилно и на време остварују. Од правилног додељивања по- 
часних звања зависи не само даљи замах социјалистичког 
такмичења, признавање личних и колективних заслуга за 
социјалистичку изградњу, него и стално подизање производ- 
ности рада и целокупне производње у нашој земљи, као



основног услова за сталну и све брЖу изградњу и 'победу 
социјализма у Федеративној (Народној Републици Југо- 
славији.

9 новембра 1948 годиле 
Београд

Претседник Владе ФНРЈ, 
Мииистар народне одбране, 

Маршал Југославије
Ј. Б. Тито, с. р.

ИЗаЕШТА/
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 

СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА
О ПОЧАСНИМ ЗВАЊИМА ТРУДБЕНИКА

НАРОДИА СКУПШТИНА ФНРЈ
СА ВЕЗН О  В ЕЋ Е 

Законодавни одбор 
Бр. 188 

20X1-1948
Београд •

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Законодаћни одбор Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 15 и 16 новембра 1948 године 
претресао je Предлог закона о почасним звањима трудбе- 
ника, достављен му Претседника Савезног већа, а који je 
на основу чл. 63 Устава Влада ФНРЈ упутила Народној скуп- 
штини ФНРЈ на решавање.

I
У начелној дискусији истакнуто je да овај предлог има 

изванредан значај, јер у социјалистичкој привреди и нашој 
општенародној борби за социјалистички преображај наше 
земље истицање најзаслужнијих трудбеника индустрије, ру- 
да,рства, пољопривреде и осталих грана привредне делат- 
ности претставља још један видан доказ да je рад мерило 
вредности код нас, да су се у току и кроз социјалистичко 
такмичење развиле раније 'пригушене стваралачке способно- 
сти радних жуди и да je залагање и пожртвовање најширих 
маса трудбеника у нашој земљи један од битних елемената 
на луту социјализма.



С друге стране подвучено je да je у пуној мери оправ- 
дано да се истакнути и заслужни трудбеници, у оквиру наше 
опште борбе за социјализам (у социјалистичкој изградњи, 
земљорадничком задругарству и међу радним сељацима), 
одликују и добију материјална и друга прав£ и повластице 
према степену и значају свог радног залагања и свог допри- 
носа „развитку напретка народне привреде“ .

У току дискусије истакнут je као правилан и потребан 
принцип закона по коме се даје могућност добијања поча- 
сних звања и оним заслужним трудбеницима који раде у 
области државне, друштвене, научне и културне изградње 
наше отаџбине.

Одбор je посветио дужну и свестрану пажњу сваком 
члану и свакој одредби предлога закона и утврдио да нема 
потребе да се у те.кст закона уноси ма каква битна или круп- 
нија измена. Тако да у дебати по појединостима, прва четири 
члана законског предлога, односно опште одредбе, који су 
начелне природе, усвојени су без икаквих измена, што je слу- 
чај са извесним другим члановима. Уколико су у другим чла- 
новима и предложене измене, оне су језичног и стилског ка- 
рактера — унете у циљу техничког усавршења законска!- 
текста.

Једина већа измена извршена je у члану 21, чији се први 
став који говори о установљавању Ордена јунака рада, из 
законодавно-техничких разлога предлаже за брисање. Али, 
у замену, Законодавни одбор Савезног већа, у споразуму са 
Законодавним одбором Већа народа одлучио je да поднесе 
Савезном већу предлог посебног закона којим ће се устано- 
вити овај наш нови орден: Орден јунака рада.

II
Сагласно истакнутим начелима и на основу претреса 

сваког члана Предлога закона о почасним звањима трудбе- 
ника, a no постигнутој сагласности Редакционог одбора оба 
већа, Законодавни одбор je слободан да Савезном већу пред- 
ложи следеће измене и допуне у тексту наведеног законског 
предлога:

Чл. 5 мења се и гласи: „Звање ударника додељује се 
трудбенику који утврђену норму рада премашује за уста- 
новљени проценат.“

Чл. 7. У петом и шестом реду, -место речи „имали знат- 
ног утицаја у одређеној привредној грани“ ставити „знатно



допринели унапређењу одређене 'Привредне гране“, а иза 
речи „или“ брисати „у“.

Чл. 9. У другом реду, место речи „Федеративне Народне 
Републике“ ставити „ФНРЈ“. У четвртом реду, место речи 
„непосредно“ ставити „непосредном“. У седмом реду, после 
речи „изградње“ ставити запету.

Чл. 10. У првом ставу, други и трећи ред, место речи 
„истакнутог првака“ ставити „јунака“. У петом реду, место 
речи „претседника“ ставити „који претседник“. У шестом 
реду, брисати реч „а“ и испред речи „по“ ставити реч „под- 
носи“. У другом ставу, други ред, место речи „Федеративне 
Народне Републике Југославије“ ставити „ФНРЈ“.

Чл. 11. У првом ставу, последњи ред, место речи „Феде- 
ративне Народне Републике Југославије“ ставити „ФНРЈ“. 
У другом ставу, први ред, место речи „ударни колектив“ 
ставити „ударног колектива“. У трећем ставу, први ред, 
место речи „колектив-првак“ ставити „колектива-првака“. 
У другом реду, место речи „и колектив-првак“ ставити „и 
почасно звање колектива-првака“ . У четвртом ставу, први 
ред, место речи „колектив-првак“ ставити „колектива првака“. 
У другом реду, место „Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије“ ставити „ФНРЈ“.

Чл. 12. У ripBOM реду, место речи „заслужни земљорад- 
ник“ ставити „заслужног земљорадника“.

Чл. 13. У првом реду, место речи „заслужни земљорад- 
ник-задругар“ ставити „заслужног земљорадника-задругара“. 
У трећем реду, после речи „производње“ ставити запету.

Чл. 14. У првом реду, место речи „истакнути земљорад- 
ник-задругар“ ставити „истакнутог земљорадника-задругара“. 
У петом реду, испред речи „као“ ставити запету.

Чл. 15. У првом и другом реду, место речи „истакнути 
земљорадник-задругар Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије“ ставити „истакнутог земљорадника-задругара 
ФНРЈ“.

Чл. 16. Први став мења се и гласи: „Почасно звање за- 
служног земљорадника, заслужног земљорадника-задругара 
и истакнутог земљорадника-задругара народне републике 
додељује президијум народне скупштине народне републике 
на предлог који претседник владе народне републике под* 
носи по саслушању одговарајућег земљорадничког задру- 
жног савеза.“ У другом ставу, први и други ред, место речи 
„истакнути земљорадник-задругар Федеративне Народне



Републике Југославије“ ставити „истакнутог земљорадника 
задругара ФНРЈ“.

Чл. 17. У првом ставу, први ред, брисати речи „како 
радним тако и осталим,“ . У другом реду, после речи „задру- 
гама“ ставити запету и додати речи „како радним тако и 
осталим,“. У другом ставу, први ред, брисати наводнице и 
место речи „борац“ ставити „борца“ као и свугде у закон- 
ском тексту. У трећем ставу, први ред, место речи „Почасна 
звања: задруга-борац“ ставити „Почасно звање задруге 
борца“. У другом реду, место речи „заслужна задруга и за- 
друта-првак“ ставити „заслужне задруге и задруге-првака“. 
У трећем и четвртом реду, место речи „задруга-афвак Феде- 
ративне Народне Републике Југославије“ ставити „задруге- 
првака ФНРЈ додељује“.

У поднаслову под IV место речи „борац“ ставити 
„борца“ .

Чл. 18. У четвртом реду, после речи „агротехничких“ 
место запете ставити реч „или“.

Чл. 20 мења се и гласи: „Трудбеник који добије почасно 
звање^јунака социјалистичког рада ФНРЈ или истакнутог 
земљорадника-задругара ФНРЈ као и колектив који добије 
почасно звање колектива-првака социјалистичког рада ФНРЈ 
или задруга која добије почасно звање задруге-првака 
ФНРЈ, обавезно добијају Орден рада I реда.

Трудбеник који добије почасно звање јунака социјали- 
стичког рада народне републике или истакнутог земљорад- 
ника-^адругара народне републике као и колектив који до- 
бије почасно звање колектива-првака социјалистичког рада 
народне републике или задруга која добије почасно звање 
задруге-првака народне републике, обавезно добијају Орден 
рада II реда.

Трудбеник који добије почасно звање истакнутог првака 
социјалистичког рада или заслужног земљорадника-задру- 
гара као и колектив који добије почасно звање колектива 
првака социјалистичког рада или задруга која добије поча- 
сно звање заслужне задруге, обавезно добијају Орден рада
III реда.

Трудбеник који добије почасно звање првака социјали- 
стичког рада или заслужног земљорадника, обавезно добија 
Медаљу рада“.

Чл. 21. Први став брише се. Други став мења се и гласи: 
„Трудбенику који добије почасно звање јунака социјали*



стичког рада ФНРЈ, колективу који добије почасно звање 
колектива-првака социјалистичког рада ФНРЈ и задрузи која 
добије почасно звање задруге-првака ФНРЈ, обавезно се до- 
дељује и Орден јунака рада“.

Чл. 22. У првом реду, место речи „стечена почасна звања' 
«здаваће се значка“ ставити „стечено почасно звање даваће 
се значка“. У другом реду, место речи „дипломе“ и „награде“ 
ставити ,диплома“ и „награда“. У трећем реду, место речи 
„ће донети“ ставити „доноси“.

Чл. 23. Други став мења се и гласи: „Добивањем вишег 
почасног звања не губи се право на раније стечено почасно 
звање и на њему одговарајућу награду, уколико ниже по- 
часно звање још траје.“ У трећем ставу, први ред, место речи 
„Почасна звања“ ставити „Почасно звање“. У трећем реду, 
место речи „Федеративне Народне Републике Југославије“ 
ставити „ФНРЈ(<. У седмом реду, место речи „Федеративне 
Народне Републике Југославије доживотна су“ ставити 
„ФНРЈ доживотно je.“ У четвртом ставу, у првом реду, после 
речи „одузети“ додати реч „само“, а после речи „пресудом“ 
брисати остатак става и додати речи „у случају да се одли- 
ковани покаже недостојан ношења почасног звања“.

Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штам- 
парских омашки и грешака.

У циљу олакшања претреса Предлога закона о почасним 
звањима трудбеника у Већу, Законодавни одбор израдио je 
пречишћен текст овог законског предлога уносећи измене и 
допуне које je учинио.

Подносећи Савезном већу овај свој извештај, Законо- 
давни одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Ђуро Салај.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.

Ч л а н о в и :

Владимир Симић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Живота 
Ђермановић, с. p., Михаило Ђуровић, с. p., Мехмед Хоџа, 
с. p., др Јерко Радмиловић, с. p., Ђуро Салај, с. p., Тихомир 
Никодијевић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Јоже Лампрет, с. p., 

Сулејман Филиповић, с. p., Едхем Чамо, с. p., др Јаков
Гргурић, с. р.

9  Ст. белеш ке III в. з. 129



И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ПОЧАСНИМ 

ЗВАЊИМА ТРУДБЕНИКА
НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ

В Е Ћ Е  Н А Р О Д А

Законодавни одбор 
Бр. 78 

20-ХМ948 
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

3-аконодавни одбор Већа «арода Народне скупштине 
ФНРЈ на својој 129 седници одржаној 13 новембра 1948 г о  
дине претресао je Предлог закона о почасним звањима труд- 
беника, достављен му од Претседника Већа народа, а који 
je на основу чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној 
скупштини ФНРЈ на решавање.

I
Проучивши поред законског предлога и образложење 

овог предлога које je дао Претседник Владе ФНРЈ, а из 
којих јасно произлази колико велики значај треба да има 
доношење овог закона за даљи снажан потстрек за ома- 
совљење социјалистичког такмичења трудбеника, за исти- 
цање ударништва, за помагање и правилно награђивање за- 
служних и истакнутих трудбеника и колектива, што прет- 
ставља још један видан доказ да je рад мерило вредности 
код нас — Одбор je једноглаоно усвбјио у начелу предло- 
жени предлог закона.

Расматрајући текст закона у појединостима, Законодавни 
одбор je свестрано и брижљиво посветио своју пажњу сва- 
кој законској одредби, сваком члану лројекта и сагласио се 
да није потребно да се у предложени нацрт закона уносе 
ма какве битне или значајније измене. У току дебате у поје- 
диностима, чланови Одбора су истакли као правилан и умесан 
принцип закона по коме се дају  могућности добијања по- 
часних звања и оним заслужним трудбеницима који раде у 
области државне, друштвене, научне и културне изградње 
наше домовине. Одбор се je ограничио на уношење извесних 
измена и допуна у појединим члановима, које су језичног и
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стилског карактера, које ни у чему не мењају суштину и 
смисао предложених одредаба, а које су биле потребне у 
сврху правилније законске технике.

Једино je учињена већа измена у чл. 21, у коме je, из 
разлога лравне технике, предложено да се изостави став 
први који говори о установљењу Ордена јунака рада. У вези 
с тим, у споразуму са Законодавним одбором Савезног већа 
одлучио je Законодавни одбор Већа народа да поднесе 
Већу народа засебан законски предлог о установљењу овог 
нашег новог ордена високог ранга — Ордена јунака рада.

II

Сагласно истакнутим начелима и на основу претреса 
сваког члана Предлога закона о почасним звањима трудбе- 
ника, a no постигнутој сагласно-сти Редакнионог одбора оба 
већа, Законодавни одбор je  слободан да Већу народа пред- 
ложи следеће измене и допуне у тексту наведеног законског 
предлога:

Чл. 5 мења се и гласи: „Звање ударника додељује се 
трудбенику који утврђену норму рада премашује за уста- 
новљени проценат.“

Чл. 7. У петом и шестом реду, место речи „имали знат- 
ног утицаја у одређеној привредној грани“ ставити „знатно 
допринели унапређењу одређене привредне гране“, а иза 
речи „или“ брисати „у“.

Чл. 9. У другом реду, место речи „Федеративне Народне 
Републике“ ставити „ФНРЈ“. У четвртом реду, место речи 
„непосредно“ ставити „непосредном“. У седмом реду, после 
речи „изградње“ ставити запету.

Чл. 10. У првом ставу, други и трећи ред, место речи 
„истаннутог првака“ ставити „јунака“. У петом реду, место 
речи „претседника“ ставити „који претседник“ . У шестом 
реду, брисати реч „а“ и испред речи „по“ ставити реч „под- 
носи“. У другом ставу, други ред, место речи „Федеративне 
Народне Републике Југославије“ ставити „ФНРЈ“.

Чл. 11. У првом ставу, последњи ред, место речи „Феде- 
ративне Народне Републике Југославије“ ставити „ФНРЈ“. 
У другом ставу, лрви ред, место речи „ударни колектив“ 
ставити „ударног колектива“. У трећем ставу, први ред, 
место речи „колектив-првак“ ставити „колектива-првака". 
У другом реду, место речи „и колектив-првак“ ставити „и 
почасно звање колектива-првака“. У четвртом ставу, први
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.ред, место речи „колектив-првак“ ставити „колектива првака“. 
У другом реду, место „Федеративне Народне Републике Југо- 
славије“ ставити „ФНРЈ“.

Чл. 12. У првом реду, место речи „заслужни земљорад- 
иик“ ставити „заслужног земљорадндка“.

Чл. 13. У првом реду, место речи „заслужни земљорад- 
ник-задругар“ ставити „заслужног земљорадника-задругара“. 
У  трећем реду, после речи „производње“ ставити запету.

Чл. 14. У првом реду, место речи „истакнути земљорад- 
«ик-задругар“ ставити „истакнутог земљорадника-задругара“. 
У  петом реду, испред речи „као“ ставити запету.

Чл. 15. У првом и другом реду, место речи „истакнути 
земљорадник-задругар Федеративне Народне Републике Ју* 
гославије“ ставити „истакнутог земљорадника-задругара 
Ф Н РЈ“.

Чл. 16. Први став мења се и гласи: „Почасно звање за- 
служног земљорадника, заслужног земљорадника-задругара 
и истакнутог земљорадника-задругара народне републике 
додељује президијум народне скупштине народне републике 
«а  предлог који претседник владе народне републике под- 
носи по саслушању одговарајућег земљорадничког задру- 
ж ног савеза.“ У другом ставу, први и други ред, место речи 
.„истакнути земљорадник-задругар Федеративне Народне 
Републике Југославије“ ставити „истакнутог земљорадника 
задругара ФНРЈ“.

Чл. 17. У првом ставу, први ред, брисати речи „како 
радним тако и осталим,“ . У другом реду, после речи „задру- 
гама" ставити запету и додати речи „како радним тако и 
осталим,“. У другом ставу, први ред, брисати наводнице и 
место речи „борац“ ставити „борца“ као и свугде у закон- 
ском тексту. У трећем ставу, први ред, место речи „Почасна 
звања: задруга-борац“ ставити „Почасно звање задруге 
борца“. У другом реду, место речи „заслужна задруга и за* 
друга-првак“ ставити „заслужне задруге и задруге-првака“. 
У трећем и четвртом реду, место речи „задруга-првак Феде- 
ративне Народне Републике Југославије“ ставити „задруге- 
лрвака ФНРЈ додељује“.

У поднаслову под IV место речи „борац“ ставити 
^,борца“ .

Чл. 18. У четвртом реду, лосле речи „агротехничких“ 
^есто  запете ставити реч „или“.



Чл. 20 мења се и гласи: „Тдудбеник каји добије почасно 
звање јунака социјалистичког рада ФНРЈ или истакнутог 
земљорадника-задругара ФНРЈ као и колектив који добије 
почасно звање колектива-првака социјалистичког рада ФНРЈ 
или задруга која добије почасно звање задруге-првака 
ФНРЈ, обавезно добијају Орден рада I реда.

Трудбеник који добије почасно звање јунака социјали- 
стичког рада народне републике или истакнутог земл>орад- 
ника-задругара народне републике као и колектив који до- 
бије почасно звање колектива-првака социјалистичког рада 
народне републике или задруга која добије почасно звање 
задруге-лрвака народне републике, обавезно добијају Ордев 
рада II реда.

Трудбеник који добије почасно звање истакнутог првака 
социјалистичког рада или заслужног збмљорадника-задру- 
гара као и колектив који добије почасно звање колектива 
првака социјалистичког рада или задруга која добије поча- 
сно звање заслужне задруге, обавезно добијају Орден рада
III реда.

Трудбеник који добије почасно звање првака социјали- 
стичког рада или заслужног земљорадника, обавезно добија 
Медаљу рада“ .

Чл. 21. Први став брише се. Други став мења се и гласи: 
„Трудбенику који добије почасно звање јунака социјали- 
стичког рада ФНРЈ, колективу који добије почасно звање 
колектива-првака социјалистичког рада ФНРЈ и задрузи која 
добије почасно звање задруге-првака ФНРЈ, обавезно се до- 
дељује и Орден јунака рада“.

Чл. 22. У првом реду, место речи „стечена оточасна звањ а 
издаваће се значка“ ставити „стечено почасно звање даваће 
се значка“. У другом реду, место речи „дипломе“ и „награде“- 
ставити ,диплома'‘ и „награда“. У трећем реду, место речи 
„ће донети“ ставити „доноси“.

Чл. 23. Други став мења се и гласи: „Добивањем вишег 
почасног звања не губи се право на раније стечено почасно 
звање и на њему одговарајућу награду, уколико ниже по- 
часно звање још траје.“ У трећем ставу, први ред, место речи 
„Почасна звања“ ставити „Почасно звање“. У трећем реду? 
место речи „Федеративне Народне Републике Југославије“ 
ставити „ФНРЈ“. У седмом реду, место речи „Федеративне 
Народне Републике Југославије доживотна су“ ставити 
„ФНРЈ доживотно je.“ У четвртом ставу, у првом реду, после



речи „одузети“ додати реч „само“, а после речи „пресудом“ 
брисати остатак става и додати речи „у случају да се одли- 
ковани покаже недостојан ношења почасног звања“.

Поред горњих измена и допуна, Одбор je учинио и по- 
требне стилске и техничке исправке.

У циљу олакшања претреса Предлога закона о  поча- 
сним звањима тр„удбеника у Већу, Законодавни одбор из- 
радио je пречишћен текст овог законског предлога уносећи 
измене и допуне које je учинио.

Подносећи Већу народа овај свој извештај, Законо- 
давни одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Михаило Грбић.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Ч л а н о в и :
Томо Чиковић, с. p., Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, 
с. p., Драгољб Илић, с. p., Јоза Миливојевић, с. p., Љубо 
Момчиловић, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., 
Милан Поповић, с. p., Мустафа Хоџа, с. p., Милош Царевић, 
с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Сретен Вукосављевић, с. p., 

Михаило Грбић, c. р Косан Павловић, с. p., Радован 
Поповић, с. р.



П Р Е Д Л О Г
ЗАКОНА О ПРОНАЛАСЦИМА И ТЕХНИЧКИМ 

УСАВРШЕЊИМА

С обзиром на одлучујући значај техничког напретка за 
социјалистичку изградњу народне привреде у Федеративној 
Народној Републици Југославији, а у циљу:

(потстицања и правилног усмеравања напретка тех- 
нике као. несшходног услова за развој индустрије, пољо- 
привреде и осталих грана народне лривреде у оквиру 
задатака постављених Петогодишњим планом;

омогућавања свестране праналазачке делатности 
трудбеника наше земл>е у којој проналазаштво више 
није предмет експлоатације и капиталистичке конку- 
ренције;

даљег омасовљења проналазаштва се само међу 
научно-истраживачким и инжењерско-техничким кадро- 
вима, него и >међу радничгком класом уопште на свим 
радним местима наше привредне изградње;

потврде и обезбеђења личних и имовинских права 
проналазача, новатора и рационализатора;

даљег развоја стваралачког социјалистичког так- 
мичења наших трудбеника као важног услова за поди- 
зање производности рада. и развијање лроналазачких, 
новаторских и рационализаторских наклоности и опо- 
собности наших грађана и стварања новог социјалистич- 
ког однаса према раду;

обезбеђења међународне сарадње у области про- 
налазаштва у циљу техничког, материјалног и култур- 
ног напретка свих народа уз поштовање начела уза- 
јамности.



д о н о с и  ’

ЗАКОН О ПРОНАЛАСЦИМА И ТЕХНИЧКИМ 
УСАВРШЕЊИМА

I
Опште одредбе

Члан 1
Проналазачка делатност (шроналасци и техничка уса- 

вршења — рационализаторство) грађана у Федеративној 
Народној Републици Југославији стоји под нарочитом зашти- 
том и старањем државе.

Научно-истражи1вач!ки институти, лабораторије, бирои 
и друге истраживачке установе, опоред вршења других зада- 
така, имају дужност да омогућавају, потстичу и развијају 
проналазачку делатност.

Члан 2
Заштићује се право на проналазак, као и >право на тех- 

шгчка усавршења (право на техничко унапређење и право на 
разионализаторски предлог).

Носиоци оиих права могу бити трађани, као и радни 
колективи и установе.

Члан 3
Проналазак у смислу овог Закона јесте нова стваралачка 

примена комбинације охриродних закона изражена у решењу 
одређеног техничког проблема (механичког, хемиског, елек- 
тротехничког, зоотехничксхг, биотехничког итд.), која се 
може применити у условима индустриске и пољостривредне 
праизводње или на којој другој грани народне лривреде.

Проналасци који садрже и научно открлће биће посебно 
узимани у обзир.

Члан 4
Проналазак мора имати обележја битне новине.
Проњалазак се неће сматрати као нов ако je:
а) путем штампе или на други начин објављен и тако 

огшсан да би га стручњаци могли употребити;



б) у нашој земљи јавно употребљаван, излаган или лри- 
казиван тако да су га стручњаци могли употребити.

Члан 5
Техничко унапређење јесте нова примена познатих 

метода и проналазака, на постојећи технолошки процес, која 
претставља решење одређеног техничког проблема.

Техничко унаопређење има значај новаторства.
Рационализаторски предлог претставља усавршавање 

или побољшање лроизводног процеса рационалнијим исако- 
ришћавањем постојећег техничког уређаја, материјала или 
радне снаге, или које побољшава организацију и непосредно 
управљање природом, а које при том не уноси битне новине 
у техничке конструкције или технолошке процесе прсшз- 
водње.

Члан 6
Техничко уналтређење и рационализаторски предлог сма- 

траће се као нови, ако дотле нису били 'познати или примењи- 
вани у одређеној грани лривреде.

Поједина лица могу истовремено у разним привредним 
гранама стећи лраво на исто техничко унапређење или рацио- 
нализаторски 'ггредлог.

Члан 7
Право на .ттроналазак односно на техничко усавршење 

при/пада само стварним ауторима проналаска, одноено тех- 
ничког усавршења.

Члан 8
За инострана ли-ца, у погледу стицања свих 'права одре- 

ђеигих овим законом, важе међународни уговори. Ако тих 
уговора нема, важи начело узајамно-сти.

II
Заштита права на проналазак

Члан 9
Право на проналазак се заштићује давањем посебне 

државне иаправе.
Ова државна исправа издаје се у виду итроналазачк-ог 

сведочанства или у виду патента.



Сваки проналазач има >право да бира између ова два 
начина заштите свог права на проналазак.

Члан 10
Заштита се не може дати:
а) за проналаоке чији циљ и улотреба су т1ротивни зако- 

нима и друштвеном моралу у Федеративној Народној Репу- 
блици Југославији;

б) за научна иравила и начела као таква;
в) за материје прошведене хемијским .путем и оне које 

служе за људску и сточну храну или уживање или као лека- 
рије. Али нов поступак за израду ових материја може бити 
предмет заштите.

Проналасци у материјама које служе за лечење, за људ- 
ску и сточну храну или за уживања, а које нису шроизведене 
хемијоким путем, могу се заштитити само (путем проналазач- 
ког сведочанства.

Патенти се могу издавати само за нови поступак израде 
материја наведених у иретходном сгаву овот члана.

1) Проналазачко сведочанство

Члан 11
Проналазачким оведочанством се признаје проналазачу 

право на његов проналазак.
Добивањем проналазачког сведочанства проналазач 

стиче право на назив Јпроналазач“. Проналазач може тра- 
жити да проналазак добије његово име или који други 
посебни назив, који ће се означавати на израђевини или пако- 
вању. Решење о томе доноси државни орган који мздаје ттро- 
налазачко сведочанство.

Члан 12
Давањем проналазачког сведочанства производ ствара- 

лачког рада проналазача постаје општенародна имовина и 
држава тиме непоередно стиче лраво искоришћавања про- 
наласка.

Проналазачу коме je издато проналазачко сведочанство 
дрлсава обезбеђује материјалну накнаду.

/



Давањем проналазачког сведочанства држава преузима 
на себе старање о остваривању проналаска.

Задружне и друге друштвене организације, које уче- 
ствују у социјалистичкој привреди, могу искоришћавати про- 
налазак ако се он односи на њихову законима и општим про- 
писима одређену делатност.

Члан 14
Ако je на ттроналаску заједнички радило више лица, 

свако од њих има право на проналазачко сведочанство у 
којем ће се назначити да je ттроналазак постигнут заједнич- 
ким радом тих лица (колективни шроналазак).

Ако je до проналаска дошло у вези са радом тгронала- 
зача у научно-истраживачким институтима, конструкционкм 
бироима, опитним станицама, лабораторијама, установама и 
предузећима, шроналазачко 'сведочанство издаје се на име 
проналазача са назначењем установе или предузећа у којој 
je проналазак учињен.

Ако je лроналазак резултат заједничког рада, иекуства 
и праксе у установи, предузећу или другој јединици, а не 
личне иницијативе појединих >проналазача или групе прона- 
лазача, проналазачко сведочан?ство може се издати само тој 
установи или шредузећу у којем je проналазак учињен (завод- 
ски лроналазак).

Члан 15
Само шроналазачко еведочанство. се може издатн:
1) ако je до проналаска дошло у вези са истраживач^им 

радом лроналазача у научно-истраживачким институтима, 
конструкционим бироичма, опитним станицама, лаборатори- 
јама и другим државним задружним и друштвеним устано- 
вама и лредузећима;

2) ако je до проналаска дошло на тражење државних 
надлештава, установа и предузећа, задружних и друштвених 
организација;

3) ако je проналазач ради обраде и разраде 'Проналаска 
добио новчану или другу материјалну помоћ од етране др- 
жавног надлештва, установе или лредузећа, задружне или 
друштвене организације;



4) ако je пронађен hob начин лечења болести који je 
у пракси нроверен и одобрен од надлежннх органа;

5) ако je произведена нова врста семена или нова зна- 
чајнија врста стоке.

2) Патент

Члан 16
Патентом се шризнаје право личне својине ороналазачз 

на његов лроналазак.
Добивањем патента проналазач стиче право на, назиз 

„лроналазач“.

Члан 17
Патент траје 'петнаест година рачунајући од дана објаве 

проналаска и за то време су заштићена сва права његовог 
сопственика ;по прописима овог закона.

Сопственик патента задржава и после истека рока од 
петнаест година назив 'проналазача.

Члан 18
Право на стицање патента, као и шраво на статент, пре- 

лази на наследнике проналазача у границама времена важења 
ових права.

Члан 19
Право на стицан^е патента (права из пријаве патента) 

и право на патент могу бити предмет купо-продаје и  по дру- 
гом правном основу могу се у целини или делимично пренетл 
на другог.

Сопственик патента може дати другом одобрење за лот- 
■пуно 'искоришћавање (потауна лиценда) или делимично иско- 
ришћавање (делимична лиценца) лроналаска.

Грађанин Федеративне Народне Републике Југославије 
сопственик латента или инострани грађанин сопственик па- 
тента који je учињен у Федеративној Народној Релублици 
Југославији, дужан je да првенствено .понуди продају шатента 
или права на искоришћење патента држави преко надле- 
жног министарства односно комитета Владе ФНРЈ. У случају 
и кад надлежно министарство или комитет Владе ФНРЈ да 
изјаву да нема интереса у 'погледу патента или права на иско- 
ришћење патента, сопетвеник може раополагати »слободно 
овим правима сагласно одредбама овог закона.



Ha латентима, који се издају лицима која нису пронала- 
зачи мора бити означено име проналазача, ако он то захтева.

Члан 21
Патент се може издати на име више лица ако га зајед- 

нички затраже, али им се делови неће одређивати.

Члан 22
Установе, предузећа или друге јединице, као и лица 

која су пре пријаве лроналаока, независна од лроналазача, 
жжоришћавала у нашој земљи проналазак али не јавно, или 
учинила све припреме за његово искоришћавање, задржавају 
право даљег искоришћавања лроналаока без обавезе на нак- 
наду лицу које je за исти лроналазак добило опатент.

Члан 23
Ако солственик затента или његов наследник, сам или 

преко других, не искоришћава лроналазак или га не иско- 
ришћава у довољној мер:и, а не може оправдати немогућност 
искоришћавања, надлежни државни орган иможе, ;пошто про- 
текну три године од дана објаве издатог патинта, одузети 
патент односно одредити принудну лиценцу.

Ово не важи за 'патенте чији je сопственик држава.

Члан 24
Ако je проналазак од нарочите важности за државу, a 

ca ссшствеником патента односно лиценце не може се постићи 
споразум о уступању права држави на искоришћавање про- 
наласка, надлежни државни орган може донети решење о 
одузимању татента, адносно принудном давању лиценце, 
одређујући уједно висину накнаде сопственпку патента одно- 
сно лиценце.

Члан 25
Проналазач који je за проналазак добио патент, као 

и његови наследници могу, уколико патент нису пренели на 
друга лица или одобрили лиценцу, тражити да се патент 
замени проналазачким сведочанством.



У aiocTyiTKy око издавања патента плаћају се таксе.
За одржавање законске заштите издатог патента одре- 

ђује се прогресивна такса која се плаћа сваке године за све 
време трајања шатента.

Сви уговори о давању лиценце и о преносу права на 
стицање патента и оправа на патент морају бити регистровани 
у министарству или комитету коме je пријављен патент и у 
Савезној утправи за проналазаштво.

3) Допунски проналасци

Члан 27
Проналазак се сматра допунским ако се њмме усавршава 

ранији (основни) /проналазак за који je проналаза,чу већ 
издато проналазачко еведочанство или патент, и ако се он 
не може самостално искоришћавати без ранијег основног 
проналаска. 1 [ 4

Допунски ироналазак заштићује се издавањем зависног 
проналазачког сведочанства или зависног латента.

Члан 28
Ако je за ратеи}и (основни) проналазак издато .прона- 

лазачко сведочанство, за допунски проналазак издаје се за- 
висно проналазачко сведочанство под условом да од дана 
издавања лроналазачког сведочанства за основни проналазак 
није прошло више од петнаест година. После овог рока про- 
налазачу долунског проналаска издаје се проналазачко све- 
дочанство као за самостални проналазак.

Пријва допунског проналаска поднета од стране прија- 
виоца основног лроналаска лре истека рока од шест месеци 
од дана издавања 'проналазачког сведочанства за основни 
проналазак, има тгрвенство пред сваком другом пријавом 
поднетом од стране другог лица у истом року.

Члан 29
Ако основни проналазак, за који je издато проналазачко 

сведочанство, није искоришћаван већ се искорић1ћава у вези 
са дотунским проналаеком, накнада и повластице апредвиђене 
овим законом лрипадају обојици »проналазача.



Члан 30
Ако je за основни проналазак издат патент, за допунски 

проналазак ће се, на тражење проналазача, издати зависно 
проналазачко сведочанство или зависни патент.

A'Ko je за допунско проналазак издат зависни т1атент, 
овај се може искоришћавати само са присганком сопствентоса 
патента основног (проналаска.

Члан 31
Ако je допунски шроналазак, за који je издат зависни 

иатент, од  нарочите важности за државу, a ca његовим соп- 
ствеником не може се 'постићи опоразум о уступању држави 
права на искоришћавање допунског шроналаска, надлежни 
државни орган може донети решење о одузимању зависног 
патента односно о принудном давању лиценце, одређујући 
уједно и суму накнаде сопственику зависног патента.

Члан 32
Зависни патент губи важност заједно са основн«м 

патентом.
Ако проналазачко сведочанство или патент издати за 

основни проналазак престану важити из разлога који нису 
у вези са допуноким тгроналаском, зависно шроналазачко све- 
дочанство односно зависни патент постају самостално про- 
налазачко сведочанство односно самостални «патент.

У свим другим питањима, на зависни патент примењују 
се одредбе овог закона прописане за самостални (патент.

III
Заштита техничких усавршења

Члан 33
Право на техничко унапређење заштићује се издавањем 

дипломе о техничком унапређењу (новаторсха диллома).
Издавањем ди/пломе стиче се назив новатора који се 

обавезно уписује у диплому заједно са личним именом носи- 
оца тога лрава.

Члан 34
Право на рационализаторски предлог заштићује се 

издавањем уверења о рационализаторском предлогу (рацио- 
нализаторско уверење).



Издавањем уверења стиче се назив рационализатора, 
који се обавезно уписује у уверење заједно са личним име- 
ном носиоца тога права.

Члан 35
Издавањем новатороке дипломе и рационализаторског 

уверења држава стиче право искоришћавања одређеног тех- 
ничког унапређења, одно-сно рационализаторског предлога.

Држава обезбеђује накнаду и друге [повластице нова- 
торима и рационализаторима сагласно одредбама овог закона 
и другим на основу њега донетим 'прописима.

У погледу обавеза и овлашћења за искоришћавање тех- 
ничких усавршења важе одговарајућа начела овог закона 
пролисана за 'проналаске за које се издаје лроналазачко све- 
дочанство.

IV

Права и дужности проналазача, новатора и 
рационализатора

Члан 36
Права и дужности проналазача, новатора « рационали- 

зитора заснивају се на јединству заштите њихових личних 
интереса и друштвених интереса, као и на степену друштвене 
корисности 'проналазака и техничких усавршења.

1) Права и дужности носиоца проналазачког средочанства

Члан 37
Право лица које je  за ттроналазак добило проналазачко 

сведочанство није временом ограничено.

Члан 38
Право на стицање шроналазачког сведочанства и на 

издато проналазачко сведочанство 'прелази на наследнике 
проналазача.

У случају смрги проналазача право на накнаду прелазц 
на његове наследшке.

Члан 39
Проналазач чији je проналазак примљен на искоришћа- 

вања има право на накнаду.



Проналазачу коме je издато проналазачко сведочанство 
може се давати награда пре почетка искоришћавања његова 
проналаска, ако je искоришћавање одложено ради ностицања 
техничког нивоа који je постављен у важећем комплексном 
привредном илану.

Члан 40
Износи накнада одређиваће се 'iio -правилу у зави- 

сности од:
а) техничког значаја и степена .друштвене корисности

проналаска;
б) уштеде и других корисних ефеката које примена про- 

кзласка производи за народну привреду;
в) стешена довршеностк проналаска;
г) трајања лримене проналаска;
д) значаја проналаска за комплексни привредни план.

Члан 41
Накнада за шроналазак ће се исплаћивати у једнократ- 

ном износу, у вишекратним износима или на други начин 
који Влада ФНРЈ посебним 'прописима одреди.

Код одређивања накнаде узеће се у обзир и да ли про- 
налазак у једном делу технолошког ироцеса не значи исто- 
времено и техничко унапређење процеса узетог у целини тако 
да ће проналазак добити накнаду и за техничко унапређење.

Члан 42
Износ накнаде за проналазак и начин њене исплате 

одређује надлежни републички односно савезни министар 
•или претседник комитета, ,као и руководећи орган задружне 
или друштвене организације у чијој се надлежности налази 
установа^ предузеће или друга јединица која je добила про- 
налазак на искорашћавање.

Министар, односно претседник 'комитета може овла- 
стити руководиоце дирекција да одређују износе накнаде за 
проналаске и начин њихове иоплате, уколико су шредузећа 
којима они руководе добила ираво на искорашћавање про- 
наласка.

Против решења о износу накнаде и о начину *њене 
исплате може се поднети жалба министру, претседнику коми- 
тета, односно највишем органу задружне или друге дру-
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штвене организације, а у случају да je решење^донео минн- 
стар или претседник комитета жалба се подноси влади 
народне релублике, одно-сно Владе ФНРЈ.

Члан 43
Накнада за проналазак који je дело више лица дели се 

између њих према њиховом споразуму. Ако je проналазачко 
сведочанство издато и на име тгредузећа, бироа и друте уста- 
нове или јединице, накнада за проналазак прилада у влду 
премија свима сарадницима према степену њиховог учешћа 
у проналаску.

Члан 44
Накнада за тгроналазак припада проналазачу без обзнра 

на то какав тшзив или звање има у држвној елужби или у 
друштвеној организацији.

Проналазач губи право да гсрими накнаду ако je знао 
за примену свог проналаска а није приступио остварењу свог 
права на накнаду за време од три године од дана настанка 
тог права.

Члан 45
Проналазачу, чији je проналазак одређен за искоришћа- 

вање, ттрипадају све пореске и друге 'повластице и олакшања 
која су прописана за ауторе научног, књижевног и уметнич- 
ког дела. Они могу имати и др>те повластице које лропише 
Влада ФНРЈ.

Проналазачу припада, под једнаким законским усло- 
вима, право првенства у добијању положаја и звања у научно- 
истраживачким установама у Федеративној Народној Репу- 
блици Југославији.

Проналазач има право да учествује у разрађивању и 
испитивању свог проналаска. Изузетак од овога може одре- 
дити у случају државне шотребе надлежни републички одно- 
сно савезни министар или претседник комитета.

Члан 46
Дужности проналазача јесу:
а) да се лично стара о остварењу и даљем усавршењу 

свог проналаска;
б) да пружи веран и јасан опис свсгг лроналаска;



в) да даје органима који разрађују и искоришћавају 
проналазак све материјалије и потребна обавештења о про- 
наласку;

г) да чува као поверљив задатак све чињенице о про- 
нала-ску чије би објављивање било од штете по државне 
интересе.

Исте дужности има и проналазач који тражи право 
патента.

2) Права и дужности новатора и рационализатора

Члан 47
Право новатора на техничко унапређење и право рацио- 

нализатора на рационализаторски предлог не може бити 
предмет преноса на другог.

Ово право није временски ограничено. Прегседник 
Савезне планске комисије може објавити да услед' о-пштег 
техничког превазилажења примењиваних техничких усавр- 
шења право на одређено техничко усавршење престаје.

Члан 48
Аутори техничког унапређења и рационализаторског 

предлога имају право да носе стечени назив новатора одно- 
сно рационализатора.

Члан 49
Висина и начин исплате накнаде новатора и рациона- 

• лизатора, чији су предлози примљени на искоришћавање, 
одређиваће се према посебним одредбама које пролисује 
Влада ФНРЈ саглаено правилима која се односе на накнаде 
проналазача.

Члан 50
Надлештво, установа, предузеће, организација или друга 

јединица, као и приватни сопственик занатске радионице, 
који су приступили примени техничког усавршења лре да- 
вања дипломе о техничком уна-пређењу односно уверења о 
рационализаторском предлогу, могу одредити новатору одно- 
сно рационализатору претходну накнаду у виду ттремије.

Члан 51
Посебним прописима Владе ФНРЈ може се одредити у 

којим случајевима и под којим условима лраво на накнаду 
може прећи и на наследнлка новатора мли рационализатора.



Новатори и рационализатори имају право на повластице 
као и проналазачи.

Члан 53
Новатори и рационализатори имају исте дужности које 

су овим законом прописане за проналазаче.

V
Руковођење проналазаштвом и унапређењем 

проналазачке делатности

Члан 54
Савезна планска комисија je највиши државни орган 

за руковођење проналазаштвом и унапређењем .проналазачке 
делатности у Федеративној Народној Републици Југославији.

Задатак Савезне планске ксшисије je да врши опште 
планирање проналазачке делатности, да се стара о развитку 
проналазаштва и о 'првилној и благовременој примени свих 
корисних проналазака и техничких усавршења, као и да 
обезбеди заштиту права проналазача, новатора и рациона- 
лизатора.

Члан 55
У саставу Савезне планске комисије при Управи за уна- 

пређење производње установљава се Савезна управа за про- 
налазаштво као централни државни орган за непосредно „ 
руковођење заштитом проналазака у Федеративној Народ- 
ној Републиц-и Југославији.

Савезна управа за 'проналазаштво врши:
а) испитивање новости пријављеног лроналаска;
б) регистрацију проналазачких сведочанстава и па- 

тената;
в) објављивање списа нацрта у посебним списима за 

одобрена проналазачка сведочанства и патенте, као и објав- 
љивање нацрта и описа важнијих техничких усавршења;

г) издавање „Билтена проналазака“ ;
д) међународну размену публикација о проналасцима 

и техничку информацију о најновијмм проналасцима у Феде- 
ративној Народној Републици Југославији -и другим земљама;

ђ) друге послове одређене овим законом и на основу 
њега донетим прописима.



При репубдиканској планској комисији оснива се управа 
за лроналазаштво. Задатак управе je да води општу евиден- 
цију техничких унапређења и рационализаторских предлога 
пријављених реиубличким надлештвима, установама, преду- 
зећима и другим јединицама; да објављује техничка унапре- 
ђења и рационализаторске предлоге са кратким описом; да 
врши размену материјала о техничким усавршењима са одго- 
варајућим управама других народних република; да обавезно 
подноси извештај Савезној управи за проналазаштво о свим 
крупнијим техничким унапређењима и рационализаторским 
предлозима; и да обавља послове које јој одреди Савезна 
управа за прон'алазаштво.

Члан 57

Министарства и комитети Владе ФНРЈ и народних репу- 
блика, окао и главни задружни савези имају за задатак: да у 
оквиру своје надлежности организују проналазачку делат- 
ност; да руководе евиденцијом, разрадом и применом прона- 
лазака и техничких усавршења у својој 'привредној грани; 
да непосредно разрађују крупне лроналаске и техничка уса- 
вршења и да израђују планове за њихову примену; да подносе 
на потврду Влади ФНРЈ, односно влади народне републике, 
планове за примену најважнијих проналазака; да организују 
експерименталне установе и станице за разраду проналазака; 
да подносе Министарству спољне трговине лроналаске за 
патентирање и примену у иностранству; и да врше све послове 
одређене овим законом и на основу њега донетим пролисима.

Члан 58

Предузећа и друге привредне јединице, научно-исгра- 
живачки институти и заводи дужни су као непосредни органи 
за руковођење проналазаштвом: да у свом делокругу помажу 
и унапређују развитак проналазачке делатности и да усме- 
равају проналазачку иницијативу на решавање најважнијих 
техничких задатака одређене производње; да непосредно 
разрађују и испитују проналаске и техничка усавршења и 
њихову корисност; да на-стоје да се корисни проналасци и 
техничка усавршења на време и у потпуности примењују и 
искоришћавају у привреди; да штите права аутора прона-



ласка и техничког усавршења; и да врше друге послове одре- 
ђене воим законом и на основу њега донетим прописима.

Наведене дужности непосредног руководства пранала- 
зачким радом у задругама врше срески задружни савези.

Члан 59
ГТредузећа и друге лривредне јединице, научно-истра- 

живачки институти и заводи ослањаће се у остваривању 
својих дужности «епосредног руковођења лроналазачком 
делатности на синдикате, нарочито у погледу масовне ломоћи 
проналазачком раду и развијања лроналазачке иницијативе 
трудбеника.

VI
Поступак за остварење права на проналаске 

и техничка усавршења

1) Поступак за остварење права на проналаске

а) П р и j а в a 

Члан 60
Пријаву за издавање лроналазачког сведочанства под- 

носи проналазач, његов наследлик или, на захтев лронала- 
зача, установа односло лредузеће у коме je пролалазак учи- 
њен. Свака пријава за издавање пролалазачког сведочалетва 
може се одлосити само на један лјзоналазак.

Пријва сваког проналаска подноси се министарству или 
комитету Владе ФНРЈ, милистарству комуналних послова 
народле републике односно главном задружном савезу, у 
чију надлежност према својој природи и ламели долази одре- 
ђени проналазак.

Члан 61
Пријава се подноси писмено. Ола мора да садржи: пре- 

зиме и име проналазача, занимање, пребивалиште односно 
боравиште, адресу (за стране држављале и назначење држав- 
љанства), као и стварни лазив проналаска. Ако се пријава 
подноси преко пуномоћника, она мора садржати и о ње.му 
исте податке као и за проналазача. Пријави мора 6 итр1 при- 
ложен опис проналаска и сви потребни нацрти.

Суштина проналаска мора бити изложена јасно, тачно 
и псштуно TaiKO да се из списа види у чему je новост прона-



ласка и да се према овом опису проналазак може остварити. 
На крају описа проналазак мсра истаћи захтев у погледу 
проналаска.

Опис и нацрти подносе се у три примерка.
Ако .пријава није састављена у 'Прштисаном облику, 

надлежни орган позваће пријавиоца да je исправи или допуни 
у року који му одреди.

Члан 62
Првенство лријаве рачуна се од дана и часа када je 

иријава лримљена од надлежног одгана. О примљеној при- 
јави издаје се лотврда. -

Ако пријави нгису приложенн описи и потребни нацрти, 
као дан пријема сматра се дан кад су шримљени олис и 
нацрти.

Члан 63
Пријавилац може у року од тридесет дана од дана лри- 

јема пријаве од стране надлежног органа, допунити и испра- 
вити поднети опис и нацрте, не мењајући суштину прона- 
ласка. Ако су накнадно поднете допуне и исппавке промениле 
суштину проналаска, узеће се да je проналазак пријављен у 
време када су ове допуне и иоправке ;пријављене од надлеж- 
ног органа и уживаће право првенства од тог времена. 
За сваку пријаву може се признати само једно отраво 
првенства.

Допуне и исправке подносе се у три примерка.
Надлежни државни орган може, на захтев пријавиоца, 

рок за допуне и исправке продужити најдоцније за три 
месеца од дана цријема пријаве.

Примљене пријаве, односно накнадно примљене допуне 
и исправке достављају се на даљи .поступак најдоцније у  
ротсу од десет дана.

Члан 64
Свака пријава проналаска испитује се како у погледу 

установљења да ли садржи битна обелелсја новости, тако и 
у погледу могућности техничког извођења пријављеног про- 
наласка.



Члан 65
Испитивање (експертизу) у погледу новости проналаска 

врши Савезна управа за проналазаштво.
Испитивање проналаска врши се на основу раније изда- 

тих проналазачких сведочанетава и патената како у земљм 
тако и у иностранству, литературе издате у земљи и ино- 
странству, као и извештаја о примени проналаска.

Савезна управа за проналазаштво je дужна да извештај 
о експертизи достави органу који je послао пријаву прона- 
ласка најдуже за два месеца од дана када je примила пријаву 
проналаска. Извештај о експертизи за проналаске по којима 
je пријава поднета главном задружном савезу Управа ће 
доставити надлежном министру односно комитету. У оправ- 
даним случајевима продужење овог рока одређује Претсед- 
•ник Савезне планске комисије.

в) Д о н о ш е њ е  р е ш е њ а  о и з д а в а њ у  п р о н а л а -  
з а ч к о г  с в е д о ч а н с т в а  и п а т е н т а

Члан 6 6

Надлежни орган који je примио извештај о експертизи 
дужан je да најдоцније у року од месец дана од пријема 
овог извештаја донесе решење о издавању или одбијању 
издавања проналазачког сведочанства односно патента.

Ако надлежни орган нађе да се проналазак не може 
иримити у предложеном облику или да се за њега не може 
издати проналазачко сведочанство, обавестиће о томе прија- 
виоца наводећи своје разлоге и податке о експертизи (осим 
поверљивих) о којима пријавилац има право да учини при- 
говор у року који му се одреди.

По пријему приговора пријавиоца надлежни орган 
доноси решење против кога пријавилац има право жалбе у 
року од тридесет дана од саопштења решења, Претседнику 
Савезне планске комисије чије je решење коначно.

Члан 67
Кад минстарство или комитет донесе решење о изда- 

вању проналазачког сведочанства или патента, обавестиће о 
томе одмах пријавиоца, упознајући га уједно о нацрту фор- 
мулисања суштине проналаска (формула лроналаска). Прија-



вилац који није задовољан предложеном формулом прона- 
ласка има право најдоцније у .року од тридесет дана од дана 
обавештења да упути приговор надлежном министру или 
претседнику комитета, који доноси коначно решење најдоц- 
није у року од месец дана од пријема приговора.

г) О т с т у п а њ а  у п о г л е  д у  и з д а в а њ а  п а т е н т а

Члан 6 8

На подношење пријава за издавање патената и њихово 
испитивање примењују се .прописи који важе за пронала- 
зачка сведочанства у следећа отступања:

1 ) пријаву за издавање патента подноси ороналазач 
или његов (правни следбеник, односно њихови пуномоћници;

2 ) лица која стално живе у иностранству обављају 
послове у вези са издавањем патента преко Трговинске ко- 
море ФНРЈ «епосредно или путем пуномоћника;

3) свака лријава за издавање патента може се односити 
само на један лроналазак;

4) кад надлежни орган утврди да се патент може издати, 
пријава ће се објавити у „Билтену проналазака“ и назначити 
име пријавиоца, проналазача, захтев за патент и опис суштине 
патента (формула патента).

д) Р е г и с т р а ц и ј а  и о б ј а в љ и в а њ е  

Члан 69
Ако пријавилац нема приговора на предложену формулу 

проналаска или ако je задовољан решењем по учињеном при- 
говору, као и у случају да нема пЈЗиговора на објављену при- 
јаву патента или су ти лриговори одбачени, надлежно мини- 
старство, односно комитет доноси решење о издавању про- 
налазачког сведочанства и доставља га Савезној управи за 
проналазаштво.

Савезна управа за проналазаштво je надлежна да 
изврши коначно формулисање проналазачког сведочанства, 
као и регистрацију « објављивање проналаска.

Члан 70
Савезна управа за проналазаштво може одбити да реги- 

струје проналазачко сведочанство или патент ако етријављени 
проналазак не одговара захтевима прописаним овим законом.



Управа je о свом решењу дужна да обавести пријавиоца 
и надлежно министарство односно комитет најдоцније у року 
од тридесет дана од пријема предмета за регистрацшу.

Члан 71
Регистровани проналасци објављују се у „Билтену про- 

налазака“.

ђ) И з д а в а њ е  п р о н а л а з а ч к о г  с в е д о ч а н с т в а
и п а т е н т а

Члан 72
После учињене регистрације врши се издавање прона- 

лазачког сведочанства и патента.
За издавање 'Проналазачког сведочанства je надлежно 

министарство или комитет коме je поднета пријава о про- 
наласку, а издавање патента врши Савезна управа за про- 
налазаштво.

Проналазачко сведочанство потписује министар, одно- 
сно претседник комитета. Патент потлисује Претседник Са- 
везне планске комисије или, по његовом овлашћењу, начел- 
ник- Савезне управе за проналазаштво.

Члан 73
Ако су аутори проналаска више лица (колективни про- 

налазак), сваком се издаје посебно проналазачко сведочан- 
ство у које се уносе лична имена осталих коаутора. Лица која 
су указивала лроналазачу техничку помоћ не сматрају се 
коауторима.

За заводски проналазак сведочанство се издаје на име 
установе, института, бироа, лабораторије, предузећа или орга- 
низације, чији je колектшз без индивидуалне иницијативе 
израдио проналазак.

За проналазак учињен у установи, институту, бироу, 
лабораторији, тгредузећу или организацији у оквиру извр- 
шења задатака ових организационих јединица, проналазачко 
сведочанство се издаје стварном проналазачу уз назначење 
и организационе јединице у којој je проналазак учињен и 
разрађен.

Члан 74
Форма проналазачког сведочанства je јединствена за 

целу Федеративну Народну Републику Југославију и пропи- 
сује je Влада ФНРЈ.



Све претставке и документа у вези са издавањем про- 
налазачког сведочанства ослобођени су таксе.

Све трошкове и таксе у вези са издавањем патената и 
са издатим патентом сноси лријавилац патента. Неплаћањем 
трошкова и такса за издати патент у одређеном року престаје 
његова важност. " •

е) И с л и т и в а њ е  т е х н и ч к е  и з в о д љ и в о с т и  
п р о и а л а з а к а

Члан 76
Свака лријава проналаска којом се не тражи издавање 

латента упућује се на испитивање у погледу техничке извад- 
Луивости проналаска и то најдоцније у року од десет дана 
од потврде пријаве проналаска.

Министарство или 'комитет који je лримио пријаву упу- 
ћује je «аучно-истраживачком заводу или станици, брфоу, 
лабораторији или предузећу на испитивање.

Руководиоци ових јединица су дужни да обезбеде да 
се иопитивање изводљивости и доношење мишљења изврши 
у року од тридесет дана од дана пријема пријаве проналаска.

Члан 77
Проналазак који je утврђен као технички изводљив 

примениће се у производњи без одла.гања и то без обзира 
што лроналазачко сведочанство још није издато.

Установа, предузеће и оргализација која je  преузела 
искоришћавање проналаска дужна je да о томе известл над- 
лежно министарство, комитет или Управу за проналазаштво.

Лице које je лоднело лријаву лроналаска сматра се 
аутором техничког уналређења и стиче право на накнаду за 
техничко унапређење. Накнадно издавање лроналазачког све- 
дочанства успоставља у «корист аутора сва права која припа- 
дају  проналазу.

2) Поступак за остварење права на техничка усавршења

Члан 78
Пријава техничког унапређења или рационализаторског 

лредлога подноси се ладлештву, установи, лредузећу или 
ДРУГ0Ј је.диници у чији круг делатности долази одређено 
техкичко усаврл!ење.



Пријава поднета предузећу или Љему одговарајућој 
организационој јединици мора бити испитана најдоцније у 
року од десет дана. Ако je поднета дирекцији, пријава мора 
бити испитана у року од двадесет дана а пријава поднета 
министарству, односно комитету мора бити испитана најдоц- 
није у року од месец дана од дана њеног лријема.

_  Члан 79
У току рокова одређених за испитивање пријављених 

техничких унапређења или рационализаторских предлога 
мора се донети решење којим се или прима предлог ради. 
искоришћавања, или се одбија, или се преузима ради даљег 
испитивања или експериментисања. Ово решење мора бити 
одмах саопштено подносиоцу пријаве.

>
^ Члан 80

Ако надлештво, усганова, предузеће или друга јединица 
не прими предложено техничко унапређење или рационали- 
заторски предлог, пријавилац има право жалбе надлежном 
министру, бдносно претседнику комитета Владе ФНРЈ одно- 
сно народне републике, чије je решење коначно.

Члан 81
Диплому о техничком уналређењу односно уверење о 

рационализаторском предлогу издаје надлештво, установа, 
предузеће или јединица која je пријаву примила и испитала * 
изводљивост поднетог предлога.

Пре издавања ове дипломе надлештво, устанвоа, преду- 
зеће и јединице републиканског и локалног значаја улућују 
решење о примању предлога са описом техничког унапре- 
ђења или рационализаторског предлога Управи за пронала- 
заштво при републичкој планској комисији.

Савезна надлештва, установе, предузећа или друге једи- 
нице улућују решење о примању предлога са описом технич- 
ког унапређења или рационализаторског предлога Савезној 
управи за рационализаштво.

Члан 82
Управа за проналазаштво народ^е републике односно 

Савезна управа за проналазаштво има лраво да чини приго- 
воре у погледу правилности донетих решења о признању 
права на техничко усавршење.

-(



Оне су дужне да најдоцније у року од петнаест дана 
од пријема наведених решења упуте цео предмет са својим 

" приговорсш надлежном републиканском односно Савезнс.м 
.министарству или комитету.

Министри односно претседници комитета разматрају 
предмет и доносе коначно решење којим могу котврдити ре- 
шење својих установа, предузећа, 'или јединица о издавању 
дапломе о техничком унапређењу или уверења о рациона- 
лизаторском предлогу, или поништати њихово решење о 
угврђивању права на техничко унаиређење или рационали- 
заторски предлог.

Члан 83
Надлештва, установе, предузећа и јединице издају под- 

носиоцу предлога дштлому о техничком унапређењу односно 
уверење о рационализаторском предлогу најдоцније у року 
од лесет дана no (пријему потврдног мишљења управе за про- 
налазаштво народне републике, односно Савезне управе за 
проналазаштво, односно од пријема решења министра илиг 
прегседника комитета којим се потврђује њихово решење о 
давању права на техничко унапређење или рационализатор- 
ски предлог.

Члан 84
Форма дипломе о техничком унапређењу односно уве- 

рења о рационализаторском предлогу je јединствена за целу 
Федеративну Народну Републику Југославију и прописује je 
Савезна планска комисија.

VII - .
Спорови

1 Спорови о правилности издавања проналазачког 
сведочанства и патента

Члан 85
Државно надлештво, установа и предузеће, задружна 

и друга друштвена организација, као и поједини грађани 
имају право да оспоравају правилност издавања пронала- 
зачког сведочанства или патента у логледу на новост про- 
наласка.

Тужбе за оспсравање новости издатог проналазачког 
сведочанства или патенга подносе се Савезној управи за про- 
иалазаштво.



Право на подношење тужбе траје годину дана рачуна- 
јући од  дана објављивања о издавању проналазачког сведо- 
чанства, а у случају да се објављивање није вршило, рачу- 
најући ту годину дана од дана издавања проналазачког све- 
дочанства.

Право на подношење тужбе за оспоравање новости, па- 
тента траје за цео рок важења патента.

Члан 8 6

Државна надлештва, установе, поедузећа, задружне и 
друге друштвене организације, као и сваки грађанин могу у 
року од три месеца од дана објављивања пријаве за доби- 
јање ттатента поднети образложене приговоре против изда- 
вања патента и оепоравати захтев за проналазак — патенг 
у погледу новости или техничке изводљивости, као и да при- 
јавилац није творац проналаска.

По овим приговорима решава надлежни министар одно- 
сно претседник комитета.

Члан 87
Државно надлештво, установа или предузеће, задруга 

или друга друштвена организација, као и сваки грађанин 
имају право оспоравати издати патент по основу да je аутор 
проналаска имао право добити само проналазачко сведо- 
чанство.

Жалба се подноси Савезној управи за проналазаштво.
Право на подношење жалбе траје годину дана рачуна- 

јући од дана издавања патента.

Члан 8 8

Државно надлештво, установа или предузеће, задружна 
или друга друштвена организација, као и сваки грађанин 
могу оопоравати издато проналазачко сведочанство или па- 
тент по основу да стварни аутор проналаска није лице које 
je означено за аутора проналаска.

Све спорове по тштању ауторства решава надлежни 
окружни суд.

Право на подношење тужбе траје годину дана рачуна- 
јући од дана објављивања издавања проналазачког сведо- 
чанства или патента, односно ако до објављивања није 
дошло, од дана издавања проналазачког сведочанства.

[



Сагласно' пропису овог члана може се вршити и оспо- 
равање ауторства техничког унапређења или рационализа- 
торског предлога.

Члан 89
Правоснажно решење о поништењу проналазачког све- 

дочанстве или патента објављује ее у „Билтену -проналазака“ .

2) Спорови о износу, начину и року исплате накнада

Члан 90
Носилац права из проналазачког сведочанства, технич- 

ког унапређења или рационализаторског шредлога има право 
да оспорава правилност одређеног износа накнаде која му 
законито припада.

Жалба се подноси старешини више организационе једи- 
нице од оне која je решење о накнади донела. Решење мини- 
стра односно претседника комитета je коначно.

Члан 91
По питању повреде начина и рокова исплате накнаде 

подноси се туж-ба надлежном редовном суду.

VIII

Проналасци и техничка усавршења 
поверљивог нарактера

Члан 92
Сви проналасци и техничка усавршења који се односе 

на народну одбрану сматрају се поверљивим.
Сваки други лроналазак и техничко усавршење може 

се приликом пријаве прогласити да je поверлуивог карактера. 
Решење да je проналазак или техничко усавршење прогла- 
шено поверљивим саопштава се одмах пријавиоцу, прона- 
лазачу и свим органима који учествују у лоступку за заштиту 
и остварење права на проналазак или техничко усавршење- 
Орган надлежан за примање пријаве проналаска или технич- 
ког усавршња овлашћен je да прогласи одређене проналаске, 
односно техничка усавршења поверљивим.

Проналазач који сматра да je његов ппоналазак, или 
лице које сматра да његово техничко унапређење или рацио-



нализаторски предлог може имати поверљив карактер дужан=“'- ' 
je да предузме све мере које зависе од њега ради заштиге 
проналаска, техничког унапређења и рационализаторског 
предлога од разглашавања, као и^да га преда надлежном 
државном органу.

Члан 93
Аутор проналаска који може имати значај за народну 

одбрану дужан je да лично лреда пријаву о проналаску Мини- 
старству народне одбране. Лица која бораве у иностранству 
подносе пријаву проналаска који може имати значај за на- 
родну одбрану преко овлашћеног органа Министарства на- 
родне одбране.

Члан 94
Заинтересовани државни органи дужни су да обезбеде 

сваку техничку и другу помоћ аутору проналаска и техничког 
усавршења поверљивог карактера ради очувања њихове тто- 
верљивости.

Министар народне одбране ће прописати посебна упут- 
ства за поступак испитивања, заштите и искоришћавања про- 
налазака и техничких усавршења која се односе на народну 
одбрану.

Сви државни органи, установе, предузећа, задружне и 
друге друштвене организације дужни су чувати све податке
о проналасцима и техничким усавршењихма која се сматрају 
или су проглашени поверљивим.

Патентирање и остваривање патената у иностранству и 
заступање иностраних лица у Федеративној Народној 

Републици Југославији

Члан 95
Патентирање и остваривање у иностранству пронала- 

зака учињених у Федеративној Нарондој Републици Југосла- 
вији или проналазака учињених од стране држављана ФНРЈ 
који привремено бораве у иностранству може се вршити само 
ако je проналазак »претходно пријављен надлежном органу 
у Федеративној Народној Републици Југославији и уз до- 
зволу надлежног министарства односно комитета у чију при- 
вредну грану долази проналазак и Министарства спољне 
трговине.



У погледу заштите ирава проналазача у иностранству 
проналазачко сведочанство се изједначује са патентом. У по- 
гледу латентирања проналаска за који je издато пронала- 
зачко сведочанство, Федеративна Народна Република Југо- 
славија има лрава сопственика патента.

На. патентној пријави у иностранству поред назива 
државе означиће се и име проналазача који je носилац права 
ло проналазачком сведочанству.

Члан 96
Инострана лица која траже или имају какво ттраво у 

нашој земљи морају имати пуномоћника који je држављанин 
ФНРЈ, уколико не траже заступање својих права преко Трго- 
винске коморе при Министарству спољне трговине ФНРЈ.

Пуномоћници могу бити адвокати, патентни инжењери 
и патентни одветници.

Ближе прописе о адвокатима, патентним инжењерима и 
патентним одветницима наведеним у предњем ставу пропи- 
саће Претседник Савезне планске комисије у сиоразуму са Ми- 
нистром правосуђа ФНРЈ.

X •

Кривично правна заштита

Члан 97
Као учинилац посебног кривичног дела против прона- 

лазаштва сматраће се:
1 ) ко присваја туђе проналазачко право;
2 ) ко присваја туђе право на техничко усавршење;
3) ко неовлашћено искоришћава проналазак чије иско- 

ришћавање припада држави;
4) ко неовлашћено искоришћава туђи натент или 

лиценцу;
5) ко неовлашћено оглашава суштину туђег проналасжа 

лре његовог објављивања у „Билтену проналазака“ ;
6 ) ггроналазач, новатор или радионализатор који по- 

вреди тајну лроналаска или техничког усавршења који се 
сматрају или су проглашени поверљивим;

7) држављанин ФНРЈ који у иностранству патентира 
лли остварује проналаске без одобрења надлежног државног 
органа ФНРЈ.
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Учинилац дела наведених у претходном ставу казниће 
се новчаном казном и губитком права на државну службу или 
казном лишења слободе до три године и «овчаном казном.

Члан 98
Свако дело противправне повреде тајности проналаска 

или техничког усавршења које учини државни службеник 
претставља одговарајуће кривично дело против службене ду- 
жности и казниће се према Закону о кривичним делима про- 
тив службене дужности, уколико повреда државне тајне у 
области проналазака не претставља теже кривично дело.

Члан 99
Службено лице које намерно или из других мотива про- 

тивних интересима службе неоправдано одуговлачи разма* 
трање, разрађивање или примену проналазака, техничких 
унапређења и рационализаторских предлога или које задр- 
жава исплату накнаде проналазачима, новаторима и рациона- 
лизаторима, или које прави друге сметње и тешкоће у по- 
гледу заштите и остварења лрава на проналазак, техничко 
усавршење и рационализаторски предлог казниће се новча- 
ном казном или поправним*радом до годину дана и новчаном 
казном.

XI*

Прелазне и завршне одредбе

Члан 100
За проналазачка права страних држављана стечена пре 

ступања на снагу овог закона важиће међународни спора- 
зуми. У недостатку ових примењиваће се начело узајамности.

Члан 101
Право искоришћавања патента или лиценце које je pa- 

није припадало предузећима која су национализована или на 
основу другог закона постала државном својином припада 
држави по постојећим прописима.

Члан 102
Патенти који су у време ступања на снагу овог закона 

у важности остају и даље на снази по прописима овог закона.



Поступак no поднетим пријавама патената о којима 
није донето решење и одобрење или по којима нису истекли 
рокови наставиће се по прописима овог закона.

Члан 103
Овлашћује се Влада ФНРЈ да донесе уредбу о узорцима, 

моделима и жиговима.

Члан 104
Влада ФНРЈ ће уредбом донети прописе о накнадама, 

наградама и повластицама проналазача, новатора и рациона- 
лизатора, о организцији и раду Савезне управе з а пронала- 
заштво и о начину финансирања издатака у погледу прона- 
лазака, техничких унапређења и рационализаторских пред- 
лога.

Овлашћује се Претседник Савезне планске комисије да 
у споразуму са Централним одбором Савеза синдиката Југо- 
славије, донесе прописе о поступку и испитивању техничких 
унапређења и рационализаторских предлога.

Овлашћује се Претседник Савезне планске комисије да 
доноси ближе прописе за правилно извршење овог закона.

Члан 105
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Слу- 

жбеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“ .

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

П Р Е Д Л О Г А  З А К О Н А  О  П Р О Н А Л А С Ц И М А  И  Т Е Х Н И Ч К И М
У С А В Р Ш Е Њ И М А

I

Развој наше индустрије и остваривање свих других за- 
датака Петогодишњег плана развитка народне ' привреде 
ФНРЈ захтева подизање наше технике на све виши и напреД' 
нији ступањ. Проналажење нових и рационалнијих начина 
производње јесте дело стваралачке мисли проналазача.

Економски и друштвени значај проналазача у капитали- 
стичком процееу производње суштински се разликује од еко- 
номског и друштвеног значаја проналазака у социјалистиЧ' 
ком процесу производње. Развијајући поставке Маркса у



„Капиталу“, Лењин je у свом делу „Империјализам као нај- 
виши стадиј капитализма“ објаснио утицај империјализма на 
научну и техничку мисао. Лењин каже: „Конкуренција се 
претвара у монопол. Настаје гигантски прогрес подрушт- 
вљења производње. Посебно се подруштвљава и процес тех- 
ничких проналазака и усавршења“. (Изд. „Култура“, Бео- 
град, 1947, стр. 24). Али монополистички каиитал искори- 
шћује само оне проналаске и усавршавања која могу донети 
профит. Ако монополистички капитал сматра да у пронала- 
сцима постоји могућност смањења његове добити, он ће без 
колебања одустати од примене највећих техничких открића 
и проналазака. Отуда Лењин закључује да гигантски напре- 
дак човечанства, који je довео до подруштвљавања произ- 
водње и процеса техничких проналазака и усавршавања „иде 
у корист . . .  шпекуланата“ . („Империјализам“, стр. 25). Ве- 
лики je број примера који показује како монополи откупљују 
патенте да би их уништили, како гуше и уништавају ствара- 
лачку мисао проналазача или како отворено саботирају при- 
мену великих проналазака'који сметају капиталистичким ор- 
ганизацијама или капиталистичком систему у целини (познат 
je случај саботирања остварења тунела испод Ламанша о 
коме говори Лењин).

Напротив, у држави у којој се изграђује социјализам на 
бази социјалистиЧке својине над средствима за производњу 
и уз постојање власти радног народа, проналазаштво од ка- 
питалистичког монопола претвара се у својину друштва, у 
општедруштвену вредност. У социјаЛизму не само да прона- 
лазачка делатност налази услове за своје практично оства- 
рење, него она, развијајући производност рада и друштвену 
технику производње, служи интересима читавог друштва.

На бази ових суштинских промена у погледу економског 
и друштвеног значаја нроналазаштва у социјализму јавља се 
и битно друкчије регулисање такозваног проналазачког 
права, битно друкчији правни систем који регулише односс 
који настају у вези са учињеним проналасцима и техничким 
усавршењима.

II
У свим капиталистичким земљам проналазак се сматрз 

као „индустриска својина“, а право на проналазак се оства- 
рује добијањем патента. Суштина патента лежи у „неогра- 
ниченом праву“ искоришћавања проналаска з'а који je његов



сопственик добио патентну исправу. Патент привидно дај-е 
проналазачу „апсолутно право“, монопол на искоришћаваље 
патента. Уствари стварни господар проналазака у капитали- 
стичком систему није научник, инжењер и други проналазач, 
него сопственик патента — фабрикант, капиталист, капита- 
листички монопол. Форме капиталистичког присвајања па- 
тента нису увек и свуда једнаке, јер се крећу од отворене 
крађе проналаска до присилноги  „уговорног“ откупа п р о  
наласка. Али, суштина експлоатације проналазача увек остаје 
иста.

Друкчији и нови циљеви који стоје пред прона.лаза- 
штвом у социјалистичком друштву одређују битно друкчије 
принципе проналазачког права. СоцијаЛистичка изградња je 
тешко повезана са развојем технике и она захтева непреки- 
дан стваралачки рад у правцу усавршења технике, у правцу 
овладања производњом нових машина, материјала и израђе- 
вина. Техничко стваралаштво народних маса добија изван- 
редни замах који je немогућ у капиталистичком поретку. Из 
новог социјалистичког односа трудбеника према средствима 
за производњу и према раду јавља се све већи процват про- 
налазака и техничких усавршења, све већа готовост свесних 
социјалистичких људи да своје проналазачке делатности 
остваре у корист друштва.

Али, сваки корак напред у друштвеној техници, у rio- 
већању производње и производности рада, на основу нових 
проналазака и техничких усавршења, значи у исто време 
проширење услова за материјал'но бољи и културнији живот 
трудбеника. Услед овог новог друштвеног значаја пронала- 
зачке делатносги социјалистичка држава остварује заштиту 
проналазака и техничких усавршења на нов, дотле у исто- 
рији непсузнат начин.

Социјалистичка држава потврђује у пуној мери лично 
ауторско нраво проналазача и аутора техничких усавршења. 
Социјалистички начин заштите проналазака састоји се у по- 
тврди личног права аутора на проналазак са могућностима 
наслеђивања овог права. Држава преузима на себе обавезу да 
обезбеди имовинска права аутора проналазака давањем на- 
града, накнада и других материјлних повластица и олакшица. 
Чувајући пуноћу личног права аутора, држава се стара да 
његов изводљив проналазак буде примљен у индустрији и у 
другим гранама производње. Пред аутором се отварају нове 
перспективе да види дело свог проналазачког талента оства-

/



рено у привреди. У томе лежи дубока морална награда сва- 
ком истакнутом проналазачу која je једино омогућена v 
условима Социјализма. Ова морална страна ауторског права 
постаје још дубља утолико што се у социјализму проналазак 
лутора остварује у корист друштва, у корист радног народа 
а не у интересу експлоататора и уског круга монополиста. 
Међутим, морална садржина ауторског права проналаска на- 
лази и свој материјални израз у томе што развој технике, 
производности рада и прозводње у исто време повећава 
опште благостање свих трудбеника, подиже материјални и 
културни ниво и самих проналазача.

' III
Проналазачко право у старој Југославији je било ти- 

иично капиталистичко — патентно право. Оно je изгубило 
сваки друштвено-економски основ у условима социјалистичке 
изградње наше земље. Отуда je било потребно да се донесе 
нов закон који ће регулисати и учврстити нове друштвене 
односе који постоје у новој Југославији у области пронала- 
зачке делатности трудбеника.

Предложени Закон о проналасцима и техничким усавр^ 
шењима изражава нове односе у области проналазаштва ре- 
гулишући проналазачку делатност, на новим, социјалистич- 
ким принципима. Проналазачко право, постављено у Пред- 
логу закона, израђено je на спајању личних интереса аутора 
•проналазака и техничких усавршења са друштвеним интере- 
сима. Ново проналазачко право има основни задатак да за- 
штити интересе проналазача, пионира и најистакнутијих бо- 
раца техничког развоја и социјалистичке изградње, као и да 
обезбеди потпуно и благовремено искоришћавање пронала- 
зак у свим гранама народне привреде наше земље.

Из ових основних задатака новог проналазачког права, 
произилазе и друге важне карактеристике проналазачког 
лрава које je изражено у предложеном закону.

1) Закон обухвата не само заштиту проналазака него и 
техничких усавршења (техничка унапређења и рационализа- 
торски предлог). На овој линији он се одликује и одређива- 
љем научних појмова проналаска, техничког унапређења'и 
рационализаторског предлога, утврђуј-ући уједно и техничке 
термине за ове форме проналазаштва.

2) Установљава се проналазачко сведочанство као по- 
себни вид заштите, као нови облик социјалистичког прона-



лазачког права. Заштита ове врсте обезбеђује поред личног 
лрава проналазача, проналазачку награду и накнаду и друге 
повластице у сразмери са техничком важношћу и корисношћу 
лроналаска. На истом принципу je постављена заштита права 
аутора техничких унапређења и рациокализаторских пред- 
•лога.

3) Упоредо са проналазачким сведочанством предвиђена 
je  могућност давања патента као посебног вида заштите про- 
налазачког права. Усвајање патента треба да одигра важну 
улогу у коришћењу иностранлх патената од чије примене 
наша земља која изграђује социјализам, као што je  то учи- 
њено у СССР-у, не може да се лиши. Али, приоритетно право 
На откуп проналазака заштићених патентом који су учињени 
од наших грађана и уопште у нашој земљи припада држави.

4) Усвојен je систем обавезног испитивања новости про- 
налазака, по коме испигивање новости се врши не само у по- 
гледу на учињене проналаске у  земљи него и у иностранству. 
Према томе, заштита за проналазак се не може дати ако се 
^ е  утврди да je проналазак нов са гледишта светске технике.

5) Опште руководство планирањем проналазачке делат- 
ности и старањем о благовременој примени свих корисних 
ироналазака и техничких усавршења стављено je у посебну 
дужност Савезне планске комисије. Непосредно руководство 
над стручном и административно-правном службом заштите 
проналазачког права стављено je у надлежност Савезне 
управе за проналазаштво. Одговарајуће и сличне дужности 
у  погледу на техничка усавршења врше управе за пронала- 
заштво при републиканским планским комисиј.ама.

6) Министарства и комитети. као руководства појединих 
грана привреде имају низ дужности у погледу на развијање, 
смогућавање, размену и правилно и благовремено примењи- 
вање корисних проналазака и техничких усавршења.

7) Преузимајући не само заштиту него и опште старање 
у погледу проналазаштва, држава обезбеђује техничку и 
другу помоћ проналазачима, новаторима и рационализато- 
рима кроз читаву мрежу посебних установа (научно-истра- 
живачки институти,- бирои, лабораторије).

8) Закон садржи низ одредаба о административној м 
кривично-правној заштити проналазачког права наших труд- 
беника све у циљу да се лравилно и широко организује и 
остварује проналазачка делатност и да се заштите лична и 
имовинска права аутора.



Проналазачи, новатори и рационализатори јесу пионири 
привредне изградње наше земље, предводници радничке кла- 
се у борби за извршење и премашење плана, у борби за соци- 
јаслитички преображај наше земље. Проналазаштво у ширем 
смислу, нарочито новаторство и рационализаторство развило 
се у општем социјалистичком такмичењу наших трудбеника 
и број проналазака, техничких унашређења и рационализатор- 
ских предлога стално расте, као што се и повећава њихова 
техничка довршеност и' општа друштвена корисност. Само у 
другом тромесечју 1948 године примљено je преко 2.000 про- 
налазака и техничких усавршавања. Од овог броја одобрено 
je око 1.500 предлога новатора и рационализатора од којих 
око 1.300 већ су лримењени или су у процесу примене у раз- 
ним гранама наше социјалистичке изградње.

Доношење овог закола има тај важни значај што ће 
његова правилна примена допринети развијању 'проналазачке 
делатности у нашој земљи и још ће више учинити да се 
стваралачки таленти наших трудбеника, ослобођених од 
експлоатације и капиталистичких ограничења и пригушења, 
остваре у корист њихову личну и у корист друштва.

Али, доношење овог закона треба да буде и нова и ко- 
начна опомена за уклањање низа неправилности, слабости и 
омашки које постоје у организовању и заштити проналаза* 
штва у досадашњој нашој пракси. У низу недостатака и сла- 
бости потребно je одмах искористити све оне који се пока- 
3УЈУ У недовољној бризи наших установа и руководстава за 
стварање повољних услова за развој проналазаштва или у 
бирократском односу према проналасцима, нарочито према 
новаторима и рационализаторима, као што треба спречити 
и све појаве неправилног процењивања и награђивања ау- 
тора, оклевања у указивању техничке и друге помоћи труд- 
беницима који имају проналазачке иницијативе и наклоности.

Као једну од шрвих мера за остваривање задатака по- 
стављених у овом закону Савезна влада ће имати да расправи 
и да донесе, на предлог Савезне планске комисије, уредбе и 
друге прописе о систему награђивања проналазача, новатора 
и ра.ционализатора, о финансисирању издатака за ове пред- 
логе, као и о организацији Савезне управе за проналазштво. 
Сви наши заинтересовани државни органи, установе и пре- 
дузећа, у првом реду наша производна министарства, дирек- 
ције и предузећа, као и синдикалне организације, треба да 
још више развију активности у погледу популаризације и 
усмеравања проналазачке делатности, као и у правцу што



ширег укључења трудбеника у проналазачко такмичење које 
претставља нову и вишу форму општег социјалистичког так- 
мичења у нашој земљи.

Уверен сам да ће Народна скупштина ФНРЈ посветити 
посебну пажњу овом законском предлогу који je од крупног 
значаја за развој наше индустрије и наше технике за оства- 
рење и лремашење Петогодишњег плана и за даљу социјали- 
стичку изградњу наше државе и да ће га ставити на дневни 
ред и озаконити на свом Трећем ванредном заседању.

'8  новембра 1948 године 
Београд

Претседник Привредног савета, 
Претседник Савезне планске комисије,

Борис Кидрич, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ПРОНА- 

ЛАСЦИМА И ТЕХНИЧКИМ УСАВРШЕЊИМА

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ 

Законодавни одбор 
Бр. 193 

20-XI-1948 
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 12, 12, 13 и 20 новембра 1948 
године претресао je Предлог закона о проналасцима и тех- 
ничким усавршењима, доставље« му од Претседника Савез- 
ног већа, а који je на оенову чл. 63 Устава Влада ФНРЈ упу- 
тила Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

 ̂ i I
Начелном и појединачном претресу предлога Закона о 

проналасцима и техничким усавршењима Законодавни одбор 
Савезног већа посветио je четири своје седнице, од 11, 12, 
13 и 20 новембра 1948 године.



У начелном претресу узета je у оцену целисходност до- 
ношења oj3ora закона, начелне поставке и основи на којима 
je изграђен, као и конститутивни елементи који ће служити 
за његову примену и оживотворење. У дебати која се при 
томе водила дошла су до израза следећа мишљења и по- 
гледи.

Оцењујући цеЈЈИсходност доношења овога закона, Зако- 
нодавни одбор je нарочито у-зео у обзир околност да су 
принципи закона који су се код нас досада примењивали 
за регулисање проналазачке делатности потпуно застарели 
и да je, с друге стране, с обзиром на потпуно измењене 
објективне друштвено-економске услове који за пронала- 
зачку делатност постоје у нашој земљи, «еопходно потребн© 
да се донесе нов, савремен закон.

Проналазачка делатност регулисавана je у старој Југосла- 
вији „Законом о индустријској свјрјини“ од 1922 који je из- 
мењен и допуњен 1928 год. Тај закон као заостатак капита- 
листичког доба и одраз капиталистичког законодавства, није 
и не може бити применљив у условима социјалистичке из- 
градње наше земље. Проналазаштво je данас добило нов 
друштвени и економски значај, а и међусобни односи про- 
налазача и социјалистичког друштва постали су основно 
другачији, како у друштвено-економоком тако и у психо- 
лошком погледу. Доскора су проналазач и друштво прет- 
стављали непомирљиве антагонистичке факторе (јер су ка- 
питалисти експлоатисали проналазачки рад), а данас су они 
једнодушни сарадници на делу изградње социјализма. 
С друге стране, нов ритам живота нашег друштва обухва- 
тио je снажно и област проналазаштва. Ослобођене ствара- 
лачке снаге наших трудбеника остварују у тој области већ 
сада значајна постигнућа, по броју и по квалитету, која со- 
цијалистичка држава узима у обзир заштићујући их и ста- 
рајући се о њима са подједнаком бригом о проналазачу и 
друштву. Већ и сами статистички подаци о <нашем пронала- 
заштву из новијег доба врше такорећи притисак за преду- 
зимање законодавне иницијативе по овој материји. Законо- 
давни одбор се стога потпуно сагласио са иницијативом коју 
je  предузела Влада ФНРЈ за доношење Закона о прона- 
ласцима и техничким усавршењима.

Законодавни одбор je у даљем претресу расматрао на- 
челне поставке и основе овога предлога закона. Устано- 
вивши да су они у сагласности са принципима Устава ФНРЈ 
и са одговарајућим принципима нашег социјалистичког дру-



шгвеног уређења, Законодавни одбор je међу овим принци- 
пима нарочито подвукао принцип заштите и старање државе 
за проналазачку делатност, проналаске и техничка усавр- 
шења, који je изражен у чл. 1 предлога заокона, као и прин- 
ц.ип заштите права на проналазак (чл. 2) и права на накнаду 
ироналазача (чл. 39). Одредбом из чл. 1 преноси се уствари 
на државу обавеза да се стара о практичном остварењу про- 
наласка. Тиме je конкретно потврђена јединственост интереса 
вроналазача и друштва, што моралну вредност проналаска 
в и ј с о к о  оплемењује. У практичној примени закона ова на- 
челна одредба ће за проналазаштво претстављати снажан 
иотстрек, под којим ће се оно још одмах масовно покре- 
нути и коме ће проналазаштво у даљем свом развоју дуго- 
вати свој пуни процват..

Расматрајући овај предлог закона о елементима који 
служе за његово оживотворење, Законодавни одбор je на- 
шао да су они предвиђени правилно и у довољној мери. 
Установе које he се у томе циљу установити у саставу нај- 
виших органа државне управе, као што je Савезна управа за 
проналазаштво, и функције које су предлогом закона одре- 
ђене већ постојећим надлештвима, установама, државним 
лривредним предузећима, научно-истраживачким институ- 
тима, лабораторијама, задружним и другим друштвеним 
привреднии организацијама, обезбедиће правилну и ефи- 
касну !примену закона, као и брз, небирократски поступак у 
свим пословима и односима у области проналазаштва. За 
односе у којима се у проналазаштву појављују страни др- 
жављани, предлог закона предвиђа примену међународних 
споразума или, у недостатку ових, примену начела узајам- 
иости, што закону даје конструктиван карактер у .међуна- 
родним односима.

Из свих горе наведених разлога Законодавни одбор je 
V начелу једногласно усвојио предлог Закона о прона- 
ласцима и техничким усавршењима.

Измене и допуне које je Законодавни сдбор извршио 
нису битно засегле ни у.основне прдвне тоставке ни у орга- 
низационе и административне диспозиције предвиђене пред- 
логом закона. Измене су само више разјасниле, боље одре- 
диле и специзирале поједине појмове и дефиниције. Тако je, 
на пример, новом стилизацијом чл. 1 јаче'Подвучена заштита 
ироналазачке делатности од стране државе и њено старање 
за ову. Даље je у чл. 4 јасније окарактерисан проналазак, 
а у чл. 5 je дата пунија дефиниција техничког унапређења.



Појмови техничке изводљивости и техничке применљивости 
су накнадно издиференцирани, и прецизирани су. Најзад, 
Законодавни одбор се нарочито старао да поступак за оства- 
ривање права на проналаске, однооно техничка усавршења 
учини што јаснијим и у ту сврху je, између осталог, пре- 
радио одредбе које се односе на доношење решења о из- 
давању, односно одбијању проналазачког сведочанства, на 
отступања у погледу издавања патента, као и на регистра- 
цију и објављивање (чл. 67, 68, 69, 70 и 71 предлога закона).

Поред горе поменутих измена и допуна, појединачни 
претрес овог • предлога закона’ имао je за резултат низ из- 
мена, исправки и допуна, углавном стилске природе, којима 
се добило у одређености, специзности и јасноћи законских 
одредаба, а које су све садржане у делу овог извештаја о 
појединачном претресу. У овоме раду Законодавни одбор 
je врло корисно сарађивао са Законодавним одбором Већа 
народа.

II

Сагласно истакнутим начелима и на o c h o b v  претреса 
сваког члана Предлога закона о проналасцима и техничким 
усавршењима, a no постигнутој сагласности Редакционог 
одбора оба већа, Законодавни одбор je слободан да Савез- 
ном већу предложи следеће измене и допуне у тексту наве- 
деног законског предлога:

С обзиром да су у тексту речи као што су „индустријски, 
хемијоки“ и сл. биле писане неуједначено, т\. са или без 
„ ј“, усвојено je да се оне доследно пишу ca „ ј“.

У уводу, први ред, место „техничког нап-ретка“ писати 
„напретка технике“. У седмом реду,, после речи „привреде“ 
ставити тачку и запету и брисати остатак реченице. У једа- 
наестом реду, испред речи „експлоатације“ ставити реч „ка- 
питалистичке“ и ту реч у дванаестом реду брисати. На крају 
увода место тачке ставити запету.

Члан 1 мења се и гласи: „Проналазачка делатност, про- 
наласци и техничка усавршења (рационализације) грађана у 
Федеративној Народној Републици Југославији стоје под на- 
рочитом заштитом и старањем државе.

Држава преко надлештава, установа и предузећа а на- - 
рочито преко научно-истраживачких института, лаборато- 
рија, бироа и других истраживачких установа омогућује, 
потстиче и развија проналазачку делатност.“



Члан 2. У првом ставу, први ред, после речи „усавршењу“ 
ставити тачку и брисати остатак реченице.

Члан 3. У првом ставу, црви ред, реч „Закона“ писати 
малим словом. У последњем реду, место речи „на којој дру- 
roj грани“ ставити „које друге гране“.

Члан 4. Први став мења се и гласи: „Проналазак мора 
по својим битним' обележјима бити h o b . “

У продужењу тачке б) другога става додаје се „Изузетно 
може се сматрати као н о в  проналазак за к о ј и  се тражи про- 
налазачко сведочанство, који je у нашој земљи, на основу 
наређења надлежног државног органа и услед неодложности 
непосредне примене проналаска у народној . привреди, дат 
на искоришћавање.“

Члан 5. Додаје се нов први став који гласи: „Техничко 
усавршење јесте или техничко унапређење или рационали- 
заторски нредлог.“

Стари ставови 1, 2 и 3 постају ставови 2, 3 и 4.
У другом ставу, испред речи „примена“ у првом реду 

ставити „стваралачка“. У другом реду, после речи „пронала- 
зака“ брисати запету. У трећем реду, испред речи „решење“ 
ставити „рационалније“. трећем ставу, место „има значај 
новаторства“ ставити „претставља новаторство“. У четвртом 
ставу, пети ред, место речи „природом“ ставити „при- 
^едом“ .

Члан 6. У првом ставу, други ред, после речи „нови!‘ 
б^исати запету. У другом ставу, први ред, на почетку, место 
речи „Поједина“ писати „Разна“, и на крају става додати 
запету и речи „ако су их створила независно.“

Члан 9. Први став мења се и гласи: „Заштита права на 
проналазак потврђује се давањем посебне државне исправе.“ 

Члан 10. Под тач. а) место речи „чији циљ и употреба 
cv“ ставити ,,којих су циљ и употреба“.

Члан 11, у првом ставу, први ред, место речи „се при- 
знаје" ставити ,,признаје се“.

Члан 13, у првом ставу, други ред,.место речи „оствари- 
вања“ ставити „остварењу“.

Члан 14. У првом ставу, трећи ред, после речи „сведо- 
чанство“ ставити запету, а место речи „којем“ ставити 
„коме“ .

Други став мења се л  гласи: „Ако je до проналаска 
лошло у вези са радом проналазача у научно-истраживачком 
институту, конструкционом бироу, опитној станици, лабо- 
раторији, установи и предузећу, задружној или другој дру-



штвеној привредној организацији, право на проналазачко 
сведочанство има проналазач, уз назначење на тведочанству 
оне једииице у којој je проналазак учињен.“

Трећи став мења се и гласи: „Ако je проналазак резул- 
тат заједничког рада, искуства и праксе v установи, преду- 
зећу, задружној или другој друштвеној привредној органи- 
зацији, а не личне иницијативе појединих проналазача или 
групе проналазача, право на проналазачко сведочанство има 
само установа односно предузеће, задружна или друга дру- 
штвена привредна организација у којој je проналазак учи- 
њен (заводски проналазак)“.

Члан 15. У првом реду, место речи „Само проналазачко 
сведочанство се може издати:“ ставити „У следећим случа- 
јевима може се издати само проналазачко сведочанство:“ .

Члан 16. Први став мења се и гласи: „Патентом прона- 
лазач стиче право својине на свој проналазак“.

Члан 17. Други став мења се и гласи: „Проналазач који 
je добио патент задржава назив проналазача и после истека 
тога рока“.

Члан 18. У првом реду, после речи „патента“ додати 
речи „(право из пријаве патента)“.

Члан 19. У првом ставу, први ред, брисати речи „(права 
из пријаве патента)“. У другом реду брисати речи „право 
на“. У трећем реду, место речи „и“ ставити „а могу се и<£. 
У истом реду брисати речи „могу се“.

У другом ставу, други ред. после речи „искоришћавање“ 
додати „проналаска“ и после речи „или“ додати „за ње- 
гово“, а на крају става брисати реч ,,проналаска“ и ставити 
тачку.

У трећем ставу, трећи ред, местсгречи „учињен'; писати 
„•створен“.

Члан 23. У ставу првом брисати пети, шести и седми ред 
м место тога ставити „окружни суд може, пошто протекну 
три године од дана објаве издатог патента, одлучити о оду- 
зимању патента, односно одредити потпуно или делимично 
искоришћавање патента (принудна лиценца).“

Члан 24. У 'трећем реду, место речи ,,права држави” 
ставити „држави права“. У четвртом реду, место „државни 
надлежни орган“ ставити „Савезна управа за проналаза- 
штво“. У шестом реду, место> речи „принудном давању ли- 
ценце одређујући“ ставити „о ‘одређивању принудне ли- 
цекце, утврђујући“.



Члан 25. У другом реду, место речи „као и“ ставити 
„односно“ а после речи „наследници“ ставити запету.

Члан 26. У трећем ставу, трећи и четврти ред брисати
- речи „министарству или комитету коме je пријављен па- 

тент и у“.
Члан 27. У првом етаву, други ред, брисати реч „ранији“ 

н заграде код речи „основни“. У четвртом реду, место речи 
,,он“ ставити „проналазак“. У другом ставу на почетку место 
речи „ Д о п у н с к и  проналазак заштићује“ ставити „заштита 
права на допунски проналазак потврђује“.

Члан 28*. У првом ставу, први ред, испред и после речи 
„основни“ ставити запете и брисати заграде.

Члан 29. У првом реду, после речи „проналазак“ брисати 
запету. У другом реду, после* речи „сведочанство“ брисати 
запету, а после речи „искориштаван“ ставити запету. У тре- 
ћем реду, после речи „искоришћава“ додати реч „тек“ .

Члан 30. У другом ставу, други ред, после речи „иско- 
ришћавати“ брисати остатах става и место тога ставити 
„под истим условима као основни патент“.

Члан 31. У седмом реду, место речи „принудном давању 
лиценце, одређујући“ ставити „одређивању принудне ли- 
ценце, утврђујући“.

Члан 32. У другом ставу, први ред, после речи „патент“ 
додати речи „који су“.

Члан 33. Први став мења се и гласи: „Заштита права на 
техничко унапређење потврђује се издавањем дипломе о 
техничксш унапређењу — новаторска диплома.“- У другом 
ставу, први ред, место речи „издавањем“ ставити „до- 
бивањем“.

Члан 34. У првом ставу, место речи „право на рациона- 
лизаторски предлог заштићује се“ писати „заштита права на 
рационализаторски предлог потврђује се“.

На крају става брисати заграде и место прве ставити 
цртицу. У другом ставу, први ред, место „издавање“ ставити 
„добијање“.

Члан 37. У другом реду, место речи „временом“ ставити 
„временски“.

Члан 39. У првом ставу, други ред, место речи „искори- 
шћавања“ ставити „искоришћавање“. У другом ставу, трећи 
ред, место речи „његова“ ставити „његовог“, у четвртом реду, 
место речи „ради постизања техничког нивоа“ ставити „док 
се не постигне технички ниво“ .



Члан 40. У првом реду, место речи „Износи накнада“ 
ставити „Висина накнаде“.

Члан 41, У другом ставу, нрви ред, место речи „Код 
одређивања“ ставити „При одређивању“. У трећем реду, 
место речи „значи“ ставити „претставља“, у четвртом реду, 
место речи „тако да he проналазак“ ставити ,,у ком случају 
ће проналазач.“ У истом реду, после речи „целини“ ставити 
запету. '

Члан 42. У првом ставу, први ред, место речи „Износ“ 
ставити „Висину“. У другом ставу, други ред, место речи 
„износе“ ставити „висину“. У трећем реду, место речи „про- 
налазачке и начин њихове“ ставити „проналазак и начин 
њене“. У трећем ставу, први ред, место речи „износу“ ста- 
вити „висини“.

Члан 43. Прва реченица постаје став први, а друга став 
други овог члана. Друга реченица која je постала став други 
мења се и гласи: „Ако je проналазачко сведочанство издато 
на име предузећа, установе, бироа, задружне или друге дру- 
штвене привредне организације накнада за заводски прона- 
лазак припада у виду премија свима сарадницима према 
степену њиховог учешћа у проналаску“.

Члан 44. Став први мења се и гласи: „За проналазак 
који учини лице у државној служби или запослено у дру- 
штвеној или задружној организацији, накнада припада про- 
налазачу без обзира на његов службени положај или 
звање“. У другом ставу, први ред, место речи „да прими:‘ 
ставити „на“.

Члан 45. У првом ставу, први ред, после речи „Прона- 
лазачу“ и у другом реду, после речи ,,искоришћавање“ бри- 
сати запете.

Члан 46. Под тачком в) првог става реч „даје“ из првог 
реда пребацити у други ред, иза речи „проналазак“. Под 
тачком г) у првом реду, место речи „поверљив задатак“ ста- 
вити „поверљиве податке<!.

Члан 47. У првом реду другог става, место „Ово право 
није временски ограничено“ писати „Ова права нису вре- 
менски ограничена“. У другом реду, иза речи „Савезне“ до- 
дати „односна републичке“.

Члан 48. У другом реду, место речи ,,да носе стечени1' 
‘ставити „на“.

Члан 49. У првом реду, место речи „новатора и раци- 
онализатора“ писати „новаторима и рационализаторима“. У 
трећем и четвртом реду, место „одредбама које прописује“



ставити „прописима које доноси“. На крају, место „која се 
односе на накнаде проналазача“ ставити „о накнадама про- 
надазача“.

Члан 50. У првом, другом и трећем реду, брисати речи 
„организација или друга јединица, као и приватни сопстве- 
ник занатске радионице, који су приступили“, место тога ста- 
вити „задружна и друга привредна организација која je 
прва приступила“. У четвртом реду, место речи „давања“ 
ставити „издавања“. У петом реду, после речи „унапређењу“ 
ставити запету.

Члан 51. У трећем реду, место речи „и на наследника“ 
ставити „на наследнике“.

Члан 54. У првом ставу, трећи ред, после речи „делат- 
ности“ ставити тачку и брисати остатак реченице.

Члан 55. У првом и другом реду брисати речи „при управи 
за унапређење производње“. У петом реду, после речи „про- 
налазака“ ставити тачку и брисати остатак реченице. У другом 
ставу под тачком в), у првом реду, место речи „списа на- 
црта“ ставити „описа и нацрта проналазака“. У другом реду, 
после речи „патенте“ ставити тачку и запету. У трећем реду 
брисати речи^као  и“. Под тачком ђ), место речи ,,на основу 
њега донетим прописима“ ставити „прописима донетим на 
основу њега“.

Члан 56. У првом реду, место речи ,,при републиканској 
планској комисији оснива“ ставити „у саставу републичких 
планских комисија оснива“. У петом реду, после речи „пре- 
дузећима“ додати „задружним и другим друштвеним при- 
вредним организацијама“.» У једанаестом реду брисати речи 
„евим крупнијим“.

Члан 57. У првом реду, испред речи „народних“ ставити 
реч „влада“. У последњем реду, место речи „на основу њега 
донетим прописима“ ставити „прописима донетим на основу 
њега“.

Члан 58. У првом ставу, последњи ред, место речи „на 
основу њега донетим прописихма“ ставити „прописима до- 
нетим на основу њега“ .

У поднаслову под римско VI у првом и другом реду 
место речи „проналаске и!< ставити „проналазак и права на;!.

У поднаслову под 1, место речи „проналаске“ ставити 
„проналазак“.

Члан 61. у дпугом ставу, последњи ред, иза речи „по- 
гледу“ додати реч „заштиту“ . У трећем ставу, испред речи 
Л)Опис“ ставити реч „Пријава“.
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Члан 62. Ha крају првог става, место тачке ставити за- 
пету и додати „са назнаком дана и часа предаје“.

Члан 63. У првом ставу, седми ред, место речи „пријаз- 
љене“ ставити ,,примљене“, место речи „од“ ставити „код '\  
У трећем ставу, први и други ред, после речи „може“ и „при- 
јавиоца“ брисати запете. У трећем реду, место речи „нај- 
доцније“ ставити „највише“. У четвртом ставу, у другом 
реду, после речи „исправке“ ставити запету.

Члан 64. Обухвата се поднасловом б), мења се и гласи: 
„Сваки пријављени проналазак испитује се да ли садржи 
битна обележја новости, као и да ли je технички изводљив.;< 
Поднаслов б) мења се и гласи: „Испитивање новости и тех- 
ничке изводљивости проналаска“. Овај поднаслов ставити 
изнад члана 64.

Члан 65. У првом ставу, иза речи „новости“ додати „к 
техничке изводљизости“. Други став мења се и гласи: 
„Испитивање проналаска врши се у-поређењем са пронала- 
зачким сведочанствима и патентима раније издатим како у 
земљи тако и у иностранству, на основу литературе издате 
у земљи и у иностранству, као и извештаја о примени про- 
наласка.“

Досадашњи поднаслов под е), заједно са члановима ста- 
рим 76 и 77 убацује се овде «ао поднаслов под в) и гласи: 
,,в) Испитивање техничке применљивости и корисности про- 
наласка“ .

Члан 76 постаје члан 66. У првом реду и другом првог 
става, бришу се речи „којом се не тражи издаваље патента“ . 
У трећем реду брише се реч „изводљивости“ и ставља „тех- 
ничке применљивости и корисности“. У истом реду, после 
речи „проналаска“ ставити запету. У четвртом реду, после 
речи „потврде“ додати „пријема“. У трећем ставу, први ред, 
место „су дужни да обезбеде“ писати „дулсни су обез^е- 
дити“. У другом реду брисати „изводљивости“ и писати 
„техничке применљивости и корис-ности“. Додаје се нов став 
четврти који гласи: „Надлежни министар може на образло-ј 
лсен захтев овај рок продужити“.

Члан 77 постаје члан 67. Други став постаје трећи, a 
трећи став постаје други. У другом ставу, први ред, 
иза речи „проналаска“ додати „који се искоришћава“. У 
трећем ставу, први ред, место речи „и“ писати „или“. У тре- 
ћем реду, после речи „министарство“, 6 f  ">ати запету и до- 
Дати реч „односно“, а иза речи „комитет" брисати реч „или“ 
и писати „и“.



Поднаслов под в) постаје поднаслов под г) и гласи: 
„Решење о издавању односно одбијању проналазачког све- 
дочанства“.

Члан 66 постаје члан 68, мења се и гласи: „Кад надлежни 
орган који je примио извештај о експертизи утврди да се за 
проналазак може издати проналазачко сведочанство, дужан 
je у року од месец дана од пријема извештаја о експертизи 
донети решење о издавању проналазачког сведочанства.

Ако на основу извештаја о експертизи надлежни орган 
нађе да се проналазак не може примити у предложеном 
обиму или да се за њега уопште не може издати пронала- 
зачко сведочанство, обавестиће о томе пријавиоца, наводећи 
своје разлоге и податке из експертизе (осим поверљивих),
о којима приј-авилац има право да се изјасни у року који му 
се одреди.

По пријему изјашњења пријавиоца, надлежни орган до- 
носи решење о издавању проналазачког сведочанства или о 
одбијању издавања проналазачког сведочанства.“

Члан 67 постаје члан 69 мења се и гласи: „Надлежни 
орган je дужан да у донетом решењу о издавању >про.нала- 
зачког сведочанства упозна пријави.оца и са нацртом фор- 
мулације проналаска (формула проиаласка). Пријавилац има 
право да у року од тридесет дана од пријема решења под- 
несе Савезној управи за проналазаштво жалбу како против 
решења о издавању проналазачког сведочанства тако и про- 
тив решења о одбијању издавања проналазачког сведочан- 
ства. Савезна улрава за проналазаштво je дужна у року од 
месец дана од пријема жалбе донети решење које je ко- 
начно“.

Поднаслов под г) постаје поднаслов под д) не мења- 
јући се.

Члан 68 постаје члан 70, мења се и гласи: „На подно- 
шење пријаве за издавање патената, <на њихово испитивање 
у погледу новости и техничке изводљивости, као и на доно- 
шење решења о издавању односно одбијању патента при- 
мењују се прописи који важе за проналазачка сведочанства 
уз следећа отступања:

1) пријаву за издавање патента, у једном примерку са 
два опкса и са два нацрта, подноси проналазач или његов 
правни следбеник, односно њихови пуномоћници, непо- 
средно Савезној управи за проналазаштво;

2) решење о издавању односно одбијању патента .Sc
hoch Савезна управа за проналазаштво најдоцнијо за 15 дан '



no истеку рока одређеног за испитивање новости и техничке 
изводљивости. Против овог решења жалба се подноси Прет- 
седнику Савезне планске комисије;

3) кад надлежни орган утврди да се патент с обзиром на 
новост и изводљивост проналаска може издати, пријава he 
се објавити у „Билтену проналазака“ и назначити имс при- 
јавиоца, проналазача, захтев за патент и опис суштине ria- 
тента (формула патента);

4) државна надлештва, установе, предузећа, задружне 
и друге друштвене организације, као и грађани могу у року. 
од три месеца од дана објављивања пријаве за добивањс 
патента поднети образложене приговоре против издавања 
иатента и оспоравати захтев за патент, формулу патента v 
погледу новости или техничке изводљивости, као и аутор^ 
ство. По овим приговорима решава Савезна управа за про- 
налазаштво;

5) лица која сталон живе у иностранству обављају по- 
слове у вези са издавањем патента преко Трговинске коморе 
ФНРЈ непосредно или путем пуномоћника.

Пријава патента не испитује се у погледу техничке при- 
менљивости и корисности проналаска.“

Поднаслов под д) постаје поднаслов иод ђ) не мења- 
јући се.

Чланови 69 и 70 спајају се и постају члан 71 чија нова 
редакција гласи: „Ако пријавилац није поднео жалбу или кад 
je решење по жалби постало правоснажно, надлежан орган 
доставља решење о издавању проналазачког сведочанства 
Савезној управи за ироналазаштво.

Савезна управа за проналазаштво je надлежна да утврди 
коначну формулу проналаска, као и да изврши регистрацију 
и објављивање проналазачког сведочанства.

Савезна управа за проналазаштво може одбити да реги- 
струје проналазачко сведочанство или патент ако пријављени 
дроналазак не одговара захтевима прописаним овим законом.

Савезна управа за проналазаштво je о овом свом ре- 
шењу дужна обавестити пр^јавиоца и надлежно министар- 
ство, односно комитет, најдоцније у року од тридесет дача 
од пријема предмета за регистрацију.

Против решења може се уложити жалба Претседнику 
Савезне планске комисије, чије je решење коначно.“

Додаје се нов члан 72 који гласи: „У случају да нема 
приговора на објављену пријаву патент^  или су ти приго- 
вори одбачени, Савезна управа за проналазаштво доноси ре-



шење о издавању патента и о његовој регистрацији и објав- 
љивању.

Члан 71 постаје члан 73.
Наслов под ђ) постаје наслов иод е) не мењајући се.
Члан 72 постаје члан 74. У лрвом ставу први ред месго 

речи „учињење“ ставити „извршене“, а место „врши се изда- 
вање проналазачког сведочанства и патента“ ставити „издаје 
се проналазачко сведочанство, односно патента“. У трећем 
ставу, претпоследњи ред, место „начелник“ ставити „руково- 
дилац“ . e

Члан 73 постаје члан 75. У другом ставу, трећи ред, иза 
речи „предузећа“ ставити „установе, задружне или друге 
друштвене привредне организације“. У четвртом реду тога 
става место „израдио“ ставити „учинио“. Трећи став тога
члана мења се и гласи: ,,3а проналазак учињен у вези са
радом проналазача у установи, институту, бироу, лаборато- 
рији, предузећу или организацији, проналазачко сведочан- 
ство се издаје стварном проналазачу уз назначење и органи- 
зационе јединице у којој je проналазак учињен и разрађен.“

Члан 74 постаје члан 76.
Члан 75 постаје члан 77.
Члан 76 и 77 постали су чланови 66 и 67.
Члан 78. У другом ставу, пети ред, после речи „дана“ 

ставити запету. Додаје се нов став, трећи, који гласи: „При- 
јава се подноси писмено, а може се изузетно поднети и 
усмено. Предузећа, установе, бирои, лабораторије, научно 
истраживачки институти, опитне станице, задружне и друге 
друштвене привредне организације дужне су указати сваку 
техничку и стручну помоћ подносиоцу пријаве и саму при- 
јаву формулисати, уколико je аутору техничког усавршења 
та помоћ потребна. Пријаву у сваком случају потписује 
аутор.“

Члан 79. У трећем и четвртом реду место речи „или 
прима предлог“ ставити речи „унапређење или предлог било 
прима“. У четвртом реду место речи „или се" ставити „било“. 
У петом реду место речи ,или се“ ставити „било“ .

Члан 80. У петом реду после речи ,,ФНРЈ“ брисати реч 
„односно“ и ставити „или владе“ .

Члан 81. У првом ставу четврти ред после речи „подне- 
тог“ додати речи „унапређења или“. Други став мења се и 
гласи: „Пре издавања ове дипломе односно уверења надле- 
штва, установ^, предузеће и јединице републичког и локал-



ног значаја упућују решење о примању унапређења или 
предлога са њиховим описом Управи за проналазаштво при 
републичкој планској комисији.“

Члан 82. У другом ставу, трећи ред, место речи „републи- 
канском“ ставити „републичком“, у трећем ставу, пети ред, 
место речи „или“ ставити „односно“. У седмом реду, место 
речи „техничко унапређење или рационализаторски предлог“ 
ставити „ова техничка усавршења“.

Члан 83. У првом реду, иза речи „предузећа“, ставити' 
запету и додати „задружне и друге друштвене привредне 
организације“. У истом реду брисати речи „и јединице“. 
У другом, трећем и четвртом реду место речи „предлога ди- 
плому о техничком унапређењу односно уверење о рациона- 
лизаторском предлогу“ ставити „пријаве техничког унапре- 
ђења диплому, а подносиацу пријаве о рационализаторском 
предлогу уверење“.

Члан 84. У другом реду брисати реч, „ je“ а после речн 
,,јединствена“ додати реч ,,је“ . У четвртом реду, после речи 
„Југославију“ ставити запету а место „и“ ставити ,.а'1. 
У истом реду место речи „Савезна планска комисија“ писати 
,Д1ретседник Савезне Јпланске комисије“.

Члан 85. У трећем ставу, други ред, место речи „објав- 
љивање о издавању“ ставити „кад je објављено издавање“ . 
У четвртом реду брисати речи „ту годину дана“.

Члан 86 се брише, јер je његова садржина пренета у тач. 4 
члана 70.

Члан 87 постаје члан 86.
Члан 88 постаје члан 87. У трећем ставу други ред место 

речи „објављивања издавања“ ставити „кад je објављено 
издавање“. У трећем реду после речи „односно“ ставити 
запету.

Члан 89 постаје члан 88.
Поднаслов под 2) мења се и гласи: „Спорови о висини 

накнаде и о начину и року њене исплате“.
Члан 90 постаје члан 89. У првом ставу, трећи ред, место 

речи „одређеног износа“ ставити „одређене висине“. Додаје 
се нов трећи став, који гласи: „Против коначног решења о 
висини накнаде носилац права из проналазачког сведочан- 
ства, техничког унапређења или рационализаторског пред- 
лога има право поднети тужбу надлежном суду.“

Члан 91 постаје члан 90. У другом реду, место речи „под- 
носи се тужба“ ставити „тужба се подноси“.



Члан 92 постаје члан 91. У трећем ставу, први ред, после 
речи „проналазач“ брисати запету и додати реч „поверљив“ .

Члан 93 постаје члан 92. У другом реду, место речи „да 
лично преда“ ставити „лично предати“. У трећем реду место 
речи „о проналску“ ставити „проналаска“.

Члан94 постаје члан 93. У првом ставу, први и други ред, 
место речи „да обезбеде“ ставити „обезбедити“. У другом 
ставу, први ред, место речи „ће прописати“ ставити „пропи- 
саће“. У трећем ставу, трећи ред, место речи „чувати све по- 
датке“ ставити „нарочито обезбедити чување свих података“ . 
У четвртом реду, место речи „која“ ставити „који“.

Члан 95 постаје члан 94. Први став мења се и гласи: ,,fh- 
тентирање и остваривање у иностранству.проналазака учиње- 
них у  Федеративној Народној Републици Југославији или 
проналазака учињених у иностранству од стране држављана 
Федеративне Народне Републике Југославије, може се вр- 
шити само ако je проналазак претходно пријављен надле- 
жном органу у земљи и добивена дозвола од Министарства 
спољне трговине и надлежног министарства односно коми- 
тета у чију привредну грану долази проналазак.“

У другом ставу, први ред, брисати речи „права пронала- 
зача“ . У другом реду, после речи „иностранству“ додати 
речи „права проналазача“. У трећем ставу, други ред, после 
речи „проналазача“ ставити тачку и брисати остатак ре- 
ченице.

Члан 96 постаје члан 95. У првом ставу, трећи ред, реч 
,,ФНРЈ“ исписати. Други став мења се и гласи: „Пуномоћ- 
ници могу бити адвокати и патентни инжењери“. Трећи став 
мења се и гласи: „Ближе прописе о заступању и пуномоћ- 
н и т ш а  проп-исаће Претседник Савезне планске комисије у 
споразуму са Министром правосуђа ФНРЈ.“

У наслову под X између речи „кривично правна“ уба- 
цнти цртицу.

Члан 97 постаје члан 96. У првом ставу под тач. 7 у 
првом и трећем реду реч „ФНРЈ‘‘ исписати. У другом ставу, 
други и трећи ред, брисати речи „новчаном казном и губит- 
ком права на државну службу или“.

Члан 98 постаје члан 97. У другом и трећем реду, место 
речи „државни службеник“ ставити речи „службено лице“.

Члан 99 постаје члан 98. У првом и другом реду, место 
речи „других мотива“ ставити „побуде“. У деветом реду, место 
речи ,,усавршење“ ставити „унапређење'<. У последњем реду,



иза речи „дана“ ставити тачку и брисати речи „и новчаном 
казном“ .

Члан 100 постаје члан 99. Као други став овога члана 
додаје се члан 101 који се као члан брише, мења се и гласи: 
„Изузетно, право патента или лиценце које je раније при- 
падало предузећима која су национализова*13. или постала 
државном својином на основу другог закона припада држави 
no постојећим прописима“.

Члан 102 постаје члан 100.
Додаје се нов члан 101 који гласи: „Лице које изложи 

такав проналазак у Федеративној Народној Републици Југо- 
славији, на званичној или званично признатој изложби, била 
она међународног или домаћег карактера, може најдаље у 
року од три месеца по свршетку изложбе тражити заштиту 
са приоритетом од дана крлагања.“

Члан 103 постаје члан 102.
Члан 104 постаје члан 103. У другом ставу, други ред, 

место речи „ca“ ставити „с“ . У трећем реду, после речи ,,Ју- 
гославије“ брисати запету.

Члан 105 постаје члан 104.
Свуда у законском тексту римске бројеве изнад подна- 

слова ставити испред са тачком.
Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штам- 

парских омашки и грешака.
У циљу олакшања претреса Предлога закона о прона- 

ласцима и техничким усавршењима у Већу,. Законодавни 
одбор израдио je пречишћен текст овог законског предлога 
уносећи измене и допуне кој-е je учинио.

Подносећи Савезном већу овај свој извештај, Законо- 
давни одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Михаило Ђуровић.

Претседник
Секретар Законодавног одбора

Др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.

Чланови:

Владимир Симић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Живога 
Ђермановић, с. p., Михаило Ђуровић, с. p., Мехмед Хоџа, 
с. p., др Јерко Радмиловић, с. p., Ђуро Салај, с. p., Тихомир 
Никодијевић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Јоже Лампрет, с. p., 

Сулејман Филиповић, с. p., Едхем Чамо, с. p., др Јаков
Гргурић, с. р.



И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ПРОНА- 

ЛАСЦИМА И ТЕХНИЧКИМ УСАВРШЕЊИМА

НЛРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
ВЕЋЕ НАРОДА 

Законодавни одбор 
Бр 83 

20-ХМ948
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Законодавни одбор Већа народа Народне скупштине 
ФНРЈ на седницама 127, 128 и 129 одржаним 11, 12 и 13 но- 
вембра 1948 године претресао je Предлог закона о прона- 
ласцима и техничким усавршењима, достављен му од Прет- 
седника Већа народа, а који je на основу чл. 63 Устава до- 
ставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на ре« 
шавање.

I '
Узимајући у расматрање овај законски предлог у на- 

челу, са образложењем Претседника Привредног савета, За- 
конодавни одбор je усвојио гледиште Владе о потреби до- 
ношења овог закона. Проналасци и техничка усавршења су 
зећ почела да играју значајну улогу у развоју наше при- 
вреде, док велике могућности у ово] области могу и треба 
да омогуће још већи развој проналазаштва као врло важног 
услова за даљу изградњу наше социјалистичке привреде, 
кроз извршење Петогодишњег плана. Због тога се доношење 

'овог закона поставља као неодложна потреба. Са ових ра- 
злога Законодавни одбор je једногласно усвојио предлог 
овог закона у начелу.

Претресајући у појединостима овај предлог, Законо- 
давни одбор се старао да, улазећи свестрано у питања 
која овај закон треба да регулише, својим допунама, изме- 
нама и стилским поправкама допринесе, да овај закон што 
боље и потпуније испуни задатке, који су у његовом увод- 
ном делу истакнути. При овоме, Законодавни одбор je имао



у виду техничко-правну сложеност поступка заштите права 
аутора проналазака и техничких усавршења као и нотребу 
међународне сарадње у овој области.

Задржавајући се нарочито код питања кбд којих je смл- 
трао да ће својим изменама, допунама и стилским прерл- 
дама текста допринети да овај закон што боље одговори за- 
датку, Законодавни одбор je унео измене и допуне предлога 
код следећих питања:

Код чл. 4 Законодавни одбор je унео допуну, којом се 
даје заштита не само за оне проналске који су пре примене 
пријављени и испитани и за њих издате потребне државне 
исправе, него и оним проналасцима, који су, услед неодло- 
жности непосредне примене у народној привреди пре при- 
јаве и тражења заштите, дати на искоришћавање.

Код питања о праву накнаде оним проналазачима који 
се калазе у државној служби или служби задружних и дру- 
гих привредних организација, унете су стилске измене члана 
44 које јаче истичу-право на накнаду и ових проналазака.

Исто тако, стилском изменом чл. 50 јасније je изражена 
сугестија и овлашћење оним предузећима која прва уведу 
у примену оне проналаске за које проналазачи joiii нису до- 
били државну исправу, да могу додељивати овим пронала- 
зачима награду у виду премије.

Питање испитивања новине и техничке изводљивости 
јасније je одвојено од питања техничке применљивости и ко- 
рисности проналаска у одређеним условима времена. У том 
циљу je део VI главе, који о овоме говори, преуређен т<:К'>, 
што су чланови 64 и 65 груписани под насловом: „Испити- 
вање новости и техничке изводљивости проналаска1', док су 
пак чланови 76 и 77 предлога закона груписани под насдо- 
вом: „Испитивање техничке при.менљивости и корисности 
проналаска“.

Код патената, члан 68 предлога закона прописује поступак 
и исте услове као и за проналазачка сведочанства, уз отету- 
пања одређена у овом члану. Како се пак цео овај поступак 
води између државних органа и проналазача, Законодавнк 
одбор je сматрао за корисно омогућити друштвену контролу 
грађана, друштвених организација, надлештава, установа и 
предузећа рада проналазача na je члан 68 допунио новол» 
тачком 4 којом даје могућност приговора против издавањ,! 
патента и самог ауторског проналаска. С друге стране по- 
тврђено je и право жалбе подносиоца против предложене 
формуле проналаска и против одбијања издавања патента.



У члан 78 унете су измене које имају за циљ да се под- 
носиоцу пријаве о проналаску омогући свестрана техничка 
и правна помоћ у предузећима, установама, бироима, лабо- 
ратсриумима, институтима итд.

У питању висине накнаде проналазачу, начину и роко- 
вима њене исплате, Законодавни одбор je унео допуну члана 
90 којом се носиоцима права из проналазачког сведочанства, 
техничког унапређења и рационализаторског предлога омо- 
гућава како жалба вишем органу у административном no- 
ступку, тако и тужба суду, ради потпуних захтева аутора 
проналазака, не само у току административног поступка 
него и средством редовног суда.

II

Сагласно истакнутим начелима и на основу претреса 
сваког члана Предлога закона о проналасцима и техничким 
усавршењима, a no постигнутој сагласности Редакционог 
одбора оба већа, Законодавни одбор je слободан да Већу 
народа предложи следеће измене и допуне у тексту .наведе- 
ног законског предлога:

С обзиром да cv у тексту речи као што су „индустријски, 
хемијски“ и сл. биле писане неуј-едначено, тј. са или без 
,,ju, усвојено je да се оне доследно пишу ca „ ј“ .

У уводу, први ред, место „техничког напретка“ писати 
„напретка технике“. У седмом реду, после речи „привреде“ 
ставити тачку и запету и брисати остатак реченице. У једа^ 
наестом реду, испред речи „експлоатације“ ставити реч „ка- 
питалистичке“ и ту реч у дванаестом реду брисати. На крају 
З^вода место тачке ставити запету.

Члан 1 мења се и гласи: „Проналазачка делатност, про- 
наласци и техничка усавршења (рационализације) грађана у 
Федеративној Народној Републици Југославији стоје под на- 
рочитом заштитом и старањем државе.

Држава преко надлештава, установа и предузећа а на- 
рочито преко научно-истраживачких института, лаборато-. 
рија, бироа и других истраживачких установа омогућује, 
лотстиче и развија проналазачку делатност.“

Члан 2. У првом ставу, први ред, после речи „усавршењу“ 
с и зи ти  тачку и брисати остатак реченице.

Члан 3. У првом ставу, први ред, реч „Закона“ писати 
малим словом. У последњем реду, место речи „на којој дру- 
тој грани“ ставити „које друге гране“.



Члан 4. Први сгав меља се и гласи: „Проналазак мора 
по својим битним обележјима бити h o b .“

У продужењу тачке б) другога става додаје се „Изузетно 
може се сматрати као нов проналазак за који се тражи про- 
налазачко сведочанство, који je у нашој земљи, на основу 
наређења надлежног државног органа и услед неодложности 
непосредне примене проналахжа у народној привреди, дат 
на иекоришћавање.“

Члан 5. Додаје се нов први став који гласи: „Техничко 
усавртење јесте или техничко унапређење или рационали- 
заторски предлог.“

Стари ставови 1, 2 и 3 постају ставови 2, 3 и 4.
У другом ставу, испред речи „примена“ у првом реду 

ставити „стваралачка“. У другом реду, после речи „пронала- 
зака“ брисати запету. У трећем реду, испред речи „решење“ 
ставити „рационалније“ . У трећем ставу, место „има значај 
новаторства“ ставити „претставља новаторство“. У четвртом 
ставу, пети ред, место речи „природом“ ставитк ,лфи- 
вредом“.

Члан 6. У првом ставу, други ред, после речи „нови“ 
брисати запету. У другом ставу, први ред, на почетку, место 
реч-и „Поједина“ писати „Разна“, и на крају става додати 
запету и речи „ако су их створила независно.“

Члан 9. Први став мења се и гласи: „Заштита права на 
проналазак потврђује се давањем посебне државне исправе.“ 

Члан 10. Под тач. а) место речи „чији циљ и употреба 
су“ ставити „којих су циљ и употреба“.

Члан 11, у првом ставу, први ред, место речи „се при- 
знаје“ ставити „признаје се“.

Члан 13, у првом ставу, други ред, место речи „оствари- 
вања“ ставити „остварењу“.

Члан 14. У првом ставу, трећи ред, после речи „сведо- 
чанство“ ставити запету, а место речи „којем“ ставити 
..коме“.

Други став мења се и гласи: „Ако je до проналаска 
дошло у вези са радом проналазача у научно-истраживачком 

тнституту, конструкционом бироу, опитној станици, лабо- 
раторији, установи и предузећу, задружно) или другој дру- 
штвеној привредној организацији, право на проналазачко 
сведочанство има проналазач; уз назначење на сведочанству 
оне јединице у којој je проналазак учињен.“

Трећи став мења ее и гласи: „Ако je проналазак резул- 
тат заједничког рада, искуства и праксе у установи, преду-



зећу, задружној или другој друштвеној привредној органи- 
зацији, а не личне иницијативе појединих проналазача или 
групе проналазача, право .на 'проналазачко сведочанство има 
само установа односно предузеће, задружна или друга дру- 
штвена привредна организација у којој je проналазак учи- 
њен (заводски проналазак)“ .

Члан 15. У првом реду, место речи „Само проналазачко 
сведочанство се може издати:“ ставити „У следећим случа- 
јсвима може се издати само проналазачко сведочанство:“ .

Члан 16. Први став мења се и гласи: „Патентом прона- 
лазач стиче право својине на свој проналазак“.

Члан 17. Други став мења се и гласи: „Проналазач који 
je добио патент задржава назив проналазача и после истека 
гога рока<;.

Члан 18. У првом реду, после речи „патента“ додати 
речи „(право из пријаве патента)“.

Члан 19. У првом ставу, први ред, брисати речи „(права 
из пријаве патента)“. У другом реду брисати речи „право 
на‘*. У трећем реду, место речи „и“ ставити „а могу се и“ . 
У истом реду брисати речи „могу се“.

У другом ставу, други ред, после речи „искоришћавање" 
додати „проналаска“' и после речи „или“ додати „за ње- 
гово“, а на крају става брисати реч „проналаска“ и ставити 
тачку.

У трећем ставу, трећи ред, место речи „учињен“ писати 
,,створен“.

Члан 23. У ставу првом брисати пети, шести и седми ред 
и место тога ставити „окружни суд може, пошто протекну 
три године од дана објаве издатог патента, одлучити о оду- 
зимању патента, односно одредити потпуно или делимично 
искоришћавање патента (принудна лиценца).“

Члан 24. У трећем реду, место речи ,.права држави‘‘ 
ставитн „држави права“ . У четвртом реду, место „државни 
надлежни орган“ ставити ,.Савезна управа за проналаза- 
штво“. У шестом реду, место речи „принудном давању ли- 
ценце одређујући“ ставити ,.о одређивању принудне ли- 
ценце, утврђујући“.

Члан 25. У другом реду, место речи „као и“ ставити 
„односно“ а после речи „наследници“ ставити запету.

Члак 26. У трећем ставу, трећи и четврги ред брисати 
ре^и „министарству или комитету коме je пријарљен па- 
тент и у<{.



Члан 27. У првом ставу, други ред, брисати реч „ранији** 
и заграде код речи „основни“. У четвртом реду, место речи 
„он“ ставити „проналазак“. У другом ставу на почетку место 
речи „Допунски проналазак заштићује“ ставити „заштита 
■права на допунски проналазак потврђује".

Члан 28. У првом ставу, први ред, испред и после речи 
^основни“ ставити запете и брисати заграде.

Члан 29. У првом реду, после речи „проналазак“ брисати 
запету. У другом реду, после речи „сведочанство“ брисати 
запету, а после речи „искориштаван“ ставити запету. У тре- 
ћем реду, после речи „искојзишћава“ додати реч „тек“ .

Члан 30. У другом ставу, други ред, после речи „иско- 
ришћавати“ брисати остатак става и место тога ставити 
„под истим условима као основни патент“.

Члан 31. У седмом реду, место речи „ п р и н у д н с ш  давању 
лиценце, одређујући“ ставити „одређивању принудне ли- 
ценце, утврђујући“.

Члан 32. У другом ставу, први ред, после речи „патент“ 
додати речи „који су“.

Члан 33. Први став мења се и гласи: „Заштита права на 
техничко унапређење потврђује се издавањем дипломе о 
техничком унапређењу — новаторска диплома.“ У другом 
ставу, први ред, место речи „издавањем“ ставити „до- 
бивањем“. .

Члан 34. У првом ставу, место речи „право на рациона- 
лизаторски предлог заштићује се‘‘ писати ,.заштита права на 
рационализаторски предлог потврђује се'\

На 'крају става брисати заграде и место прве ставити 
цртицу. У другом ставу, први ред, место ,,издавање“ ставити 
„добијање“.

Члан 37. У другом реду, место речи „временом“ ставити 
„временски“.

Члан 39. У првом ставу, други ред, место речи „искори- 
шћавања“ ставити „искоришћавање“. У другом ставу, трећи 
ред, место речи г,његова“ ставити ,,његовог;‘, у четвртом реду, 
место речи „ради постизања техничког нивоа1< ставити „док 
се не постигне технички ниво“ .

Члан 40. У првом реду, место речи „Износи нак-нада'" 
ставити „Висина накнаде“.

Члан 41. У другом ставу, први ред, место речи _„Код 
одређивања“ ставитк „При одређивању“ . У трећем реду, 
место речи „значи“ ставити „претставља“, у четвртом реду, 
место речи „тако да ће проналазак“ ставити ,,у ком случ%ју



ће проналазач.“ У истом реду, после речи „целини“ ставити 
запету.

Члан 42. У првом ставу, први ред, место речи „Износ'‘ 
ставити „Висину“. У другом етаву, други ред, место речи 
„износе“ ставити „висину“. У трећем реду, место речи „про- 
налазачке и начин њихове“ ставити „проналазак и начин 
њене“. У трећем ставу,. први ред, место речи „износу“ ста- 
вити „висини“.

Члан 43. Прва реченица постаје став први, а друга став 
други овог члана. Друга реченица која je постала став други 
мења се и гласи: „Ако je проналазачко сведочанство издато 
на име предузећа, установе, бироа, задружне цли  друге дру- 
штвене привредне организације накнада за заводски прона- 
лазак припада у виду премија свима сарадницима npe.via 
степену њиховог учешћа у проналаску“.

Члан 44. Став први мења се и гласи: „За проналазак 
који учини лице у државној служби иЛи запослено у дру- 
штвеној или задружној организацији, на-кнада припада про- 
налазачу без обзира на његов службени положај или 
звање“. У другом ставу, први ред, место речи .,да прими" 
ставити „на“.

Члан 45. У првом ставу, први ред, после речи „Прона- 
лазачу“ и у другом реду, после речиг „искоришћавање“ бри- 
сати запете.

Члан 46. Под тачком в) првог става реч ,,даје“ из првог 
реда пребацити у други ред,' иза речи „проналазак“. Под 
тачком г) у првом реду, место речи „поверљив задатак“ ста- 
вити „поверљиве податке“.

Члан 47. У првом реду другог става, место „Ово право 
није временски ограничено“ писати „Ова права нису вре- 
менски ограничена“. У другом реду, иза речи „Савезне“ до- 
дати „односно републичке“.

Члан 48. У другом реду, место речи ,,да носе стечениГ 
ставити „на“.

Члан 49. У првом реду, место речи „новатора и раци- 
онализатора“ писаги „новаторима и рационализаторима“. У 
трећем и четвртом реду, место „одредбама које прописује“ 
ставити „прописима које Доноси“. На крају, место „која се 
односе на накнаде проналазача“ ставити „о накнадама про- 
налазача“.

Члан 50. У првом, другом и трећем реду, брисати речи 
„организациј-а или друга јединица, као и приватни сопстве- 
ник занатске радионице, који су приступили“, место тога ста-



вити „задружна и друга привредна организација која je 
прва приступила“. У четвртом реду, место речи „давања“ 
ставити „издавања“. У петом реду, после речи „унапређењу'* 
ставити запету.

Члан 51. У трећем реду, место речи „и на наследника“ 
ставити „на наследнике1'.

Члан 54. У првом ставу, трећи ред, после речи „делат- 
ности“ ставити тачку и брисати остатак реченице.

Члан 55. У првом и другом реду брисати речи „при управи 
за унапређење производње“ . У петом реду, после речи „про- 
налазака“ ставити тачку и брисати остатак реченице. У другом 
ставу под тачком в), у првом реду, место речи „списа на- 
црта“ 'ставити „описа и нацрта проналазака“. У другом реду, 
после речи „пагенте“ ставити тачку и запету. У трећем реду 
брисати речи „као и“. Под тачком ђ), место речи „на основу 
њега донеткм прописима“ ставити „прописима донетим на 
основу њега“.

Члан 56. У првом реду, место речи „при републиканској 
планској комисији оснива“ ставити му саставу републичких 
планских комисија оснива“. У петом реду, после речи „пре- 
дузећима“ додати „задружним и другим друштвеним при- 
вредним организацијама“. У једанаестом реду брисати речи 
„свим крупнијим“.

Члан 57. У првом реду, испред речи „народних“ ставити 
реч „влада‘г. У последњем реду, место речи „на основу њега 
донетим прописима“ ставити „прописима донетим на ochobv 
њега“.

Члан 58. У првом ставу, последњи ред, место речи „на 
основу њега донетим прописима“ ставити „прописима до- 
нетим на основу њега“.

У поднаслову под римско VI у првом и другом реду 
место речи „проналаске и!< ставити „проналазак и права на‘\

У подкаслову под 1, место речи „проналаске“ ставити 
,,проналазак“.

Члан 61. у другом ставу, последњи ред, иза речи „но- 
гледу“ додати реч Јзаштиту“. У трећем ставу, испред речи 
,,Опис;< ставити реч ,",Пријава“.

Члан 62. На крају првог става, место тачке ставити за- 
пету и додати „са назнаком дана и часа предаје“.

Члан 63. У првом ставу, седми ред, место речи „пријав- 
л>ене“ ставити „примљене“, место речи „од“ ставити „код“. 
У трећем ставу, први и други ред, после речи „може“ и „при-



јавиоца“ брисати запете. У трећем реду, место речи „нај- 
доцније“ ставити „највише“. У четвртом ставу, у другом 
реду, после речи „исправке“ ставити запету.

Члан 64. Обухвата се поднасловом б), мења се и гласи: 
„Сваки пријављени проналазак испитује се да ли садржи 
битна обележја новости, као и да ли je технички изводљив.“ 
Поднаслов б) мења се и гласи: „Испитивање новости и тех- 
ничке изводљивости проналаска“. Овај поднаслов ставити 
изнад члана 64.

Члан 65. У првом ставу, иза речи „новости“ додати „и 
техничке изводљивости“. Други став мења се и гласи: 
„Испитивање проналаска врши се упоређењем са пронала- 
зачким сведочанствима и пагентима раније издатим како у 
земљи тако и у иностранству, на основу литературе издате 
у зехмљи и у иностранству, као и извештаја о примени про- 
наласка.“

Досадашњи поднаслов под е), заједно са члановима ста- 
рим 76 и 77 убацује се овде као поднаслов под в) и гласи: 
,,в) Испитивање техничке применљивости и корисности про- 
надаска“.

Члан 76 постаје члан 66. У првом реду и другом првог 
става, бришу се речи „којом се не тражи издавање патента“ . 
У трећем реду брише се реч „изводљивости“ и ставља „тех- 
ничке применљивости и корисности“. У истом реду, после 
речи „проналаска“ ставити запету. У четвртом реду, после 
речи „потврде“ додати „пријема“. У трећем ставу, први ред, 
место „су дужни да обезбеде“ писати „дужни су обезбе- 
дити“. У другом реду брисати „изводљивости“ и писати 
„техничке применљивости и кориаш сти“. Додаје се нов став 
четврти који гласи: „Надлежни министар може на образло- 
жен захтев овај рок продужити“.

Члан 77 постаје члан 67. Други став постаје трећи, a 
трећи став постаје други. У другом ставу, први ред, 
иза речи „проналаска“ додати „који се искоришћава“. У 
трећем ставу, први ред, место речи „и“ писати „или“. У тре- 
ћем реду, после речи „министарство“, брисати запету и до- 
дати реч „односно“, а иза речи „комитет“ брисати реч „или“ 
и писати „и“.

Поднаслов под в) постаје поднаслов под г) и гласи: 
„Решење о издавању односно одбијању проналазачког све- 
дочанства“.

Члан 66 постаје члан 68, мења се и гласи: „Кад надлежни 
орган који je примио извештај о експертизи утврди да се за
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проналазак може издати проналазачко сведочанство, дужан 
je  у  р о к у  о д  м е с е ц  д а н а  о д  п р и ј е м а  и з в е ш т а ј а  о  е к с п е р т и в и  
донети решење о  издавању проналазачког сведочанства.

Ако на основу извештаја о експертизи надлежни орган 
нађе да се проналазак не може примити у предложеном 
обиму или да се за њега уопште не може издати пронала 
зачко сведочанство, обавестиће о томе пријавиоца, наводећи 
своје разлоге и податке из експертизе (осим поверљивих), 
о којима пријавилац има право да се изјасни у року који му 
се одреди.

По пријему изјашњења пријавиоца, надлежни орган до- 
носи решење о издавању проналазачког сведочанства или о 
одбијању издавања проналазачког сведочаиства.“

Члан 67 постаје члан 69 мења се и гласи: „Надлежни 
орган je дужан да у донетом решењу о издавању пронала- 
зачког сведочанства упозна пријавиоца и са нацртом фор- 
мулације проналаска (формула проналаска). Пријавилац има 
право да у року од тридесет дана од пријема решења под- 
несе Савезној управи за проналазаштво жалбу како против 
решења о издавању проналазачког сведочанства тако и про- 
т и в  решења о одбијању издавања проналазачког сведочан- 
с т в а .  Савезна управа за проналазаштво je дужна у року од 
месец дана од пријема жалбе донети решење које je ко- 
начно“.

Поднаслов под г) постаје поднаслов под д) не мења- 
јући се.

Члан 68 постаје члан 70, мења се и гласи: „На подно- 
шење пријаве за издавање патената, на њихово испитивање 
v погледу новости и техничке изводљивости, као и на доно- 
шење решења о издавању односно одбијању патента при- 
мењују се прописи који важе за проналазачка сведочанства 
уз следећа отступања:

1) пријаву за издавање патента, у једном примерку са 
два описа и ča два нацрта, подноси проналазач или његов 
правни следбеник, односно њихови пуномоћници, непо- 
средно Савезној управи за проналазаштво;

2) решење о издавању односно одбијању патента до- 
носи Савезна угграва за проналазаштво најдоцније за 15 дана 
по истеку рока одређеног за испитивање новости и техничке 
изводљивости. Против овог решења жалба се подноси Прет- 
седнику Савезне планске комисије;

3) кад надлежни орган утврди да се патент с обзиром нг> 
новост и изводљивост проналаска може издати, пријава ће



се објавити у „Билтену проналазака“ и назначити име при- 
јавиоца, проналазача, захтев за патент и опис суштине па- 
тента (формула патента);

4) државна надлештва, установе, предузећа, задружне 
и друге друштвене организације, као и грађани могу у року 
од три месеца од дана објављивања пријаве за добивање 
патента поднети образложене приговоре против издавања 
патента и оспоравати захтев за патент, формулу патента у 
погледу новости или техничке изводљивости, као и аутор- 
ство. По овим приговорима решава Савезна управа за про- 
налазаштво;

5) лица која сталон живе у иностранству обављају по- 
слове у вези са издавањем патента преко Трговинске коморе 
ФНРЈ непосредно или путем пуномоћника.

Пријава патента не испитује се у погледу техничке при- 
менљивости и корисности проналаска.“

Поднаслов под д) постаје поднаслов гсод ђ) не мења- 
јући се.

Чланови 69 и 70 спајају се и постају члан 71 чија нова 
редакција гласи: „Ако пријавилац није поднео жалбу или кад 
je решење по жалби постало правоснажно, надлежан орган 
доставља решење q издавању проналазачког сведочанетва 
Савезној управи за проналазаштво.

Савезна управа за проналазаштво je надлежна да утврди 
коначну формулу проналаска, као и да изврши регистрацију 
и објављивање проналазачког сведочанства.

Савезна управа за проналазаштво може одбити да реги- 
струје проналазачко сведочанство или патент ако пријављени 
проналазак не одговара захтевима прописаним овим законом.

-Савезна управа за проналазаштво je о овом свом ре* 
шењу дужна обавестити пријавиоца и надлежно министар- 
ство, односно комитет, најдоцније у року од тридесет дана 
од пријема предмета за регистрацију.

Против решења може се уложити жалба Претседнику 
Савезне планске комисије, чије je решење коначно.“

Додаје се нов члан 72 који гласи: „У случају да нема 
приговора на објављену пријаву патента, или су ти приго- 
вори одбачени, Савезна управа за проиалазаштво доноси ре- 
шење о издавању патента и о његовој регистрацији и објав- 
љивању.

Чланч 71 постаје члан 73.
Наслов под ђ) постаје наслов под е) не мењајући се.



Члан 72 постаје члан 74. У првом ставу први ред место 
речи „учињење“ ставити „извршене“, а место „врши се. изда- 
вање проналазачког сведочанства и патента“ ставити „издаје 
се проналазачко сведочанство, односно патента“. У трећем 
ставу, претпоследњи ред, место „начелник“ -ставити „руково- 
дилац“.

Члан 73 иостаје члан 75. У другом ставу, трећи ред, иза 
речи „предузећа“ ставити „установе, задружне или друге 
друштвене привредне организације“. У четвртом реду тога 
става место „израдио“ ставити „учинио“. Трећи став тога
члана мења се и гласи: „За проналазак учињен у вези са
радом проналазача у установи, институту, бироу, лаборато- 
рији, предузећу или организацији, проналазачко сведочан- 
ство се издаје стварном проналазачу уз назначење и органи- 
зационе јединице у којој je проналазак учињен и разрађен.“

Члан 74 постаје члан 76.
Члан 75 постаје члан 77.
Члан 76 и 77 постали су чланови 66 и 67.
Члан 78. У другом сгаву, пети ред, после речи „дана“ 

ставити занету. Додаје се нов став, трећи, који гласи: „При- 
јава се -подноси писмено, а може се изуз^тно поднети и 
усмено. Предузећа, установе, бирои, лабораторије, научно 
истраживачки институти, опитне станицћ, задружне и друге 
друштвене привредне организације дужне су указати сваку 
техничку и стручну помоћ подносиоцу пријаве и саму при- 
јаву формулисати, уколико je аутору техничког усавршења 
та помоћ потребна. Пријаву у сваком случају потписује 
аутор."

Члан 79. У трећем и четвртом реду место речи „или 
прима предлог" ставити речи „ушпређење или предлог било 
ирима“. У четвртом реду место речи „или се“ ставити „било“. 
У петом реду место речи ,или се“ ставити „било“.

Члан 80. У петом реду после речи „ФНРЈ“ брисати реч 
„односно“ и ставити „или владе“.

Члан 81. У првом ставу четврти ред после речи „подне- 
тог“ додати речи „унапређења или“ . Други став мења се и 
гласи: „Пре издавања ове дипломе односно уверења надле- 
штва, установа, предузеће и јединице републичког и локал- 
ног значаја упућују решење о примању унапређења или 
предлога са њиховим описом Управи за проналазаштво при 
републичкој планској комисији.“

Члан 82. У другом ставу, трећи ред, место речи „републи- 
канском“ ставити „републичком“, у трећем ставу, пети ред,



место речи „или“ ставити „односно“. У седмом реду, место 
речи „техничко унапређење или рационализаторски предлог' 
ставити „ова техничка усавршења“.

Члан 83. У првом реду, иза речи „предузећа“, ставити 
запету и додати „задружне и друге друштвене привредне 
организације“. У истом реду брисати речи „и јединице“. 
У друго-м, трећем и четвртом реду место речи „предлога ди> 
плому о техничком унапређењу односно уверење о рациона* 
лизаторском предлогу“ ставити „пријаве техничког унапре- 
ђења диплому, а подносиоцу пријаве о рационализаторском 
предлогу уверење".

Члан 84. У другом реду брисати реч „ je“ а после речи
- „јединствена“ додати реч „ je“. У четвртом реду, после речи 

„Југославију“ ставити запету а место „и“ ставити „а“. 
У истом реду место речи „Савезна планска комисија“ писати 
„Претседник Савезне планске комисије“.

Члан 85. У трећем ставу, други ред, место речи- „објав- 
љивање о издавању“ ставити „кад je објављено издавање-‘. 
У четартом реду брисати речи „ту годину дана“.

Члан 86 се брише, јер je његова садржина пренета у тач. 4 
члана 70.

Члан 87 постаје члан 86.
Члан 88 постаје члан 87. У трећем ставу други ред место 

речи „објављивања издавања“ ставити „кад je  објављено 
издавање“. У трећем реду после речи „односно“ ставити 
запету.

Члан 89 постаје члан 88. >
Поднаслов под 2) мења се и гласи: „Спорови о висини 

накнаде и о начину и року њене исплате“.
Члан 90 постаје члан 89. У првом ставу, трећи ред, место 

речи „одређеног износа“ ставити „одређене висине“. Додаје 
c e  h o b  трећи став, који гласи: „Против коначног решења о 
висини накнаде носилац права из проналазачког сведочан- 
ства, техничког уналређења или рационализаторског пред- 
лога има право поднети тужбу надлежном суду.“

Члан 91 постаје члан 90. У другом реду, место речи „под- 
носи се тужба“ ставити „тужба се подноси“.

Члан 92 постаје члан 91. У трећем ставу, први ред, после 
речи „проналазач“ брисати запету и додати реч „поверљив“.

Члан 93 постаје члан 92. У другом реду, место речи „да 
лично преда“ ставити „лично предати“. У трећем реду место 
речи „о проналску“ ставити „проналаска“.



Члан 94 постаје члан 93. У првом ставу, први и други 
ргд, место речи „да обезбеде“ ставити „обезбедити“. У другом 
ставу, први ред, место речи „ће прописати“ ставити „пропи- 
саће“. У трећем ставу, трећи ред, место речи „чувати све по- 
датке“ ставити „нарочито обезбедити чување свих података“ . 
У четвртом реду, место речи „к о ја“ ставити „који“.

Члан 95 постаје члан 94. Први став мења се и гласи: ,,Па- 
тентирање и остваривање у иностранству проналазака учиње- 
них у  Федеративној Народној Републици Југославији илн 
проналазака учињених у иностранству од стране држављана 
Феде^ативне Народне Републике Југославије, може се вр- 
шити само ако je проналазак претходно пријављен надле- 
жном органу у земљи и добивена дозвола од Министарства 
спољне трговине и надлежног министарства односно коми- 
тета у чију привредну грану долази проналазак.“

У другом ставу, први ред, брисати речи „права пронала- 
зача“. У другом реду, после речи „иностранству“ додати 
речи „права проналазача“. У трећем ставу, други ред, после 
речи „проналазача“ ставити тачку и брисати остатак ре- 
ченице.

Члан 96 постаје члан 95. У првом ставу, трећи ред, реч 
,,ФНРЈ“ исписати. Други став мења се и гласи: „Пуномоћ- 
ници могу бити адвокати и патентни инжењери“. Трећи став 
мења се и гласи: „Ближе прописе о заступању и пуномоћ' 
ницима прописаће Претседник Савезне планске комисије у 
споразуму са Министром правосуђа ФНРЈ.“

У наслову под X између речи „кривично правна“ у б а • 
цити цртицу.

Члан 97 постаје члан 96. У првом ставу под тач. 7 у 
првом и трећем реду реч „ФНРЈ“ исписати. У другом ставу, 
други и трећи ред, брисати речи „новчаном казном и губит* 
•ком права на државну службу или“.

Члан 98 постаје члан 97. У другом и трећем реду, место 
речи „државни службеник“ ставити речи „службено лице“.

Чдан 99 постаје члан 98. У првом и другом реду, место 
речи „других мотива“ ставити „побуде“. У деветом реду, ме- 
сто речи „усавршење“ ставити „унапређење“. У последњем 
реду, иза речи „дана“ ставити тачку и брисати речи „и нов- 
чаном казном“.

Члан 100 постаје члан 99. Као други став овога члана 
додаје се члан '101 који се као члан брише, мења će и гласи: 
,-Изузетно, право патента или лиценце које je раније при-



падало предузећима која су национализована или постала 
државном својином на основу другог закона припада држави 
по постојећим прописима“.

Члан 102 постаје члан 100.
Додаје се нов члан 101 који гласи: „Лице које изложи 

такав проналазак у Федеративној Народној Републици Југо- 
славији, на званичној или званично признатој изложби, била 
она међународног или домаћег карактера, може најдаље у 
року од три месеца по свршетку изложбе тражити заштиту 
са приоритетом од дана излагања.“

Члан 103 постаје члан 102.
Члан 104 постаје члан 103. У другом ставу, други ред, 

место речи „ca“ ставити „с“. У трећем реду, после речи „Ју- 
гославије“ брисати запету.

Члан 105 постаје члан 104.
Свуда у законском тексту римске бројеве изнад подна- 

слова ставити испред са тачком.
Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штам^ 

парских омашки и грешака.
У циљу олакшања претреса Предлога закона о пронала- 

сцима и техничким усавршењима у Већу, Законодавни одбор 
израдио je пречишћен текст овог законског предлога уно- 
сећи измене и допуне које je  учинио.

Подносећи Већу народа овај свој извештај, Законодавни 
одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je  Нинко Петровић.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Ч л а н о в и :

Томо Чиковић, с. p., Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, 
с. p., Драгољб Илић, с. p., Јоза Миливојевић, с. p., Љубо 
Момчиловић, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., 
Милан Поповић, с. p., Мустафа Хоџа, с. p., Милош Царевић, 
с p., др Бранко Чубриловић, с. p., Сретен Вукосављевић, с. p., 

Михаило Грбић, с. p., Косан Павловић, с. p., Радован 
. Поповић, с. р.



ПРЕДЛОГ

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 
О ИНСПЕКЦИЈИ РАДА

У Закону о инспекцији рада од 12 децембра 1946 го- 
дине уносе се измене и допуне, тако да пречишћени текст тог 
закона гласи:

З А К О Н  
О ИНСПЕКЦИЈИ РАДА 

L —  Задаци инспекције рада 

Члан 1
У циљу вршења надзора над извршењем свих прописа 

и мера о уређењу радних односа и радних услова и над пот- 
пуним и правилним извршењем обавеза на заштиту лица у 
радном односу, као и iy циљу прегледа парних котлова, пар- 
них судова и судова под притиском, установљава се инспек- 
ција рада.

Инспекција рада врши и надзор над условима рада и 
над извршењем мера техничке и здравствеко-техничке за- 
штите лица на добровољним радовима.

У извршењу својих задатака инспекција рада сарађује 
са синдикалним организацијама.

Члан 2
Остварујући своје задатке, инспекција рада врши наро- 

чито ове послове:
1) надзор над извршењем прописа о уређењу радних 

односа и о условима рада (плате, радно време, прековремени 
рад, откази, одмори итд.);

2) надзор над провођењем техничких и здравствена- 
техничких заштитних мера при раду лица у радном односу;



r
3) надзор над обезбеђењем смештаја и исхране радника 

и других запослених лица;
4) надзор над правилним запошљавањем ученика у при- 

вреди и над њиховим учењем, као и надзор над домовима за 
ученике у привреди;

5) посредовање у радним споровима; испитивање узрока 
периодичних прекида рада;

6) вођење истраге на лицу места поводом смртних и 
тежих несрећних случајева при раду; испитивање узрока обо- 
љења и несрећних случајева при раду и њихова евиденција; 
издавање наређења и предлагање мера за отклањање и спре- 
чавање несрећних случајева, као и професионалних и других 
обољења у  вези са радом;

7) надзор над потпуним и правилним извршењем про- 
писа о радним књижицама;

8) надзор над уредним вођењем књига несрећних слу- 
чајева при раду, контролних личних листова, платних спи- 
скова и других података из уговора о раду;

9) посредовање код управе предузећа у циљу правил- 
ног распореда радника, нарочито жена, малолетних лица, рат- 
них инвалида и инвалида рада, с обзиром на њихово фи- 
зичко и здравствено стање;

10) проучавање техничких и здравствено-техничких на- 
права и средстава, као и предузимање мера за њихово vca- 
вршавање;

11) давање мишљења на пројекте изградње односно 
преуређења предузећа, радионица и сл. у циљу обезбеђења 
техничке и здравствено-техничке заштите при раду;

12) издавање годишњег извештаја и осталих публика- 
ција из области инспекције рада; пропаганда у области ин- 
спекције рада.

Члан 3
Инспекцији рада помажу у извршењу њених задатака 

раднички инспектори.
Радничке инспекторе бирају радници, намештеници и 

службеници у предузећима (радњама), надлештзима, устано- 
вама и организацијама.

Овлашћује се Централни одбор Савеза синдиката Југо- 
славије да у споразуму са Министром рада ФНРЈ пропише 
правилник о избору и раду радничких инспектора.



Инспекција рада сарађује са санитарном инспекцијом, 
нарочито у вршењу надзора над провођеШем здравствено- 
техничких заштитних мера при раду, као и у' спречавању не- 
срећних случајева и професионалних и других обољења у 
вези са радом.

Сви државни органи у својој надлежности дужни су 
олакшати рад и указати потребну помоћ органима инспек- 
ције рада.

Члан 5
У циљу заштите лица у радном односу сва државна upe- 

дузећа, надлештва, установе, организације и приватни по- 
слодавци обавезни су старати се о потпуној и правилној 
примени свих прописа о уређењу радних односа и сталном 
побољшању .услова рада, као и благовремено предузимати 
све потребне техничке и здравствено-техничке заштитне 
мере.

Предузећа, надлештва и установе дужне су обезбедити 
у својим инвестиционим и финансиским плановима потребна 
средства за остварење заштитних мера наведених у претход- 
ном ставу.

Преглед парних котлова, парних судова и судова под 
притиском од стране инспекције рада не ослобођава ресорке 
органе од дужности прегледа ових котлова и судова.

II. —  Органи инспекције рада

Члан 6
Инспекцију рада врши:
Савезна инспекција рада на целој територији Федера- 

тивне Народне Републике Југославије;
републиканске инспекције рада на територији народне 

републике;
среске инспекције рада на подручју среза;
градске инспекције рада на подручју града.
У великим градовима који имају реоне могу се осни- 

вати реонске инспекције рада решењем извршног одбора на- 
родног одбора града, уз сагласност министра рада народне 
републике.



Савезна инспекција рада je орган Министарства рада 
ФНРЈ. На челу Савезне инспекције рада je Савезни инспек- 
тор рада.

Савезни инспектор рада одговоран je Министру рада 
ФНРЈ и ради по његовим упутствима и наређењима.

Члан 8
Савезна инспекција рада руководи целокупном службом 

инспекције рада на територији Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије, стара се о извршењу свих задатака ИН' 
спекције рада и врши надзор над радом републиканских ин- 
спекција рада. Савезна инспекција рада утврђује метод рада 
и стара се о стручном и ефикасном вршењу службе инспек- 
ције рада.

Савезна инспекција рада издаје обавезна упутства и 
даје смернице за рад свих органа инспекције рада.

Члан 9
Савезна инспекција рада врши и непосредну инспек- 

зију у ваздухопловству. Министар рада ФНРЈ може овла« 
стити републиканске инспекци^е рада на вршење појединих 
послова инспекције рада iy ваздухопловству.

Савезна инспекција рада може вршити и непосредну 
инспекцију на целој територији Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије.

Члан 10
Републиканска инспекција рада je орган министарства 

рада народне републике.
На челу републиканске инспекције рада je рвпубликан- 

ски инспектор рада.
Републикански инспектор рада одговоран je министру 

рада народне републике и ради по његовим упутствима и на- 
ређењима.

Републиканска инспекциј-а рада одговорна je за свој 
рад и Савезној инспекцији рада.

Члан 11
Републиканска инспекција рада одговорна je за свој 

службом инспекције рада на територији народне републике, 
непосредно се стара о правилном извршењу свих задатака



инспекције рада и врши надзор нада радом среских и град- 
ских инспекција рада. Републиканска инспекција рада утвр- 
ђује метод рада и стара се о стручном и ефикасном вршгњу 
службе инспекције рада на територији народне републике.

Републиканска инспекција рада издаје упутства и даје 
смернице за рад среских и градских инспекција рада на 
основу прописа и упутстава владе и министарства рада на- 
родне републике, у складу са упутствима и смерницама Са- 
везне инспекције рада.

Републиканска инспекција рада може вршити и непо- 
средну инспекцију на целој територији народне републике.

Члан 12
Републиканска инспекција рада непосредно врши:
а) преглед парних котлова, парних судова и судова под 

притиском, као и преглед сигурности дизалица и сличних по- 
стројења;

б) инспекцију рада у рудницима и топионицама које су 
у вези са рудницима;

в) инспекцију рада у железничком саобраћају, унутр :ш- 
њој пловидби и ломорству; и

г) инспекцију рада у предузећима која за обављање сво- 
јих радова употребљавају направе, материје и уређаје који 
су нарочито опасни по живот и здравље радника и других 
запослених лица.

Послове из тач. б), в) и r) може републиканска инспеК' 
ција рада да пренесе на среске (градске) инспекције рада.

Члан 13
Среска и градска инспекција рада су органи среског, 

односно градског народног одбора у саставу повереништва 
рада.

На челу среске инспекције рада стоји срески инспектор 
рада, а на челу градске инспекције рада градски инспектор 
рада. Ове инспекторе постављају и разрешавају извршни 
одбори среских, односно градских народних одбора уз са- 
гласност министра рада народне републике.

Срески и градски инспектори рада одговарају повере- 
нику рада извршног одбора среског, односно градског на- 
родног одбора и раде по његовим упутствима и наређењима.

Среске (градске) инспекције рада одговорне оу и репу- 
бликанској инспекцији рада.



I
Среске и градске инспекције рада врше на свом под- 

ручју све послове инспекције рада одређене овим законом 
уколико их непосредно не врше, односно за себе не задрже, 
Савезна и републиканске инспекције рада.

Среска и градска инспекција рада врше надзор над при- 
меном прописа о раду које доноси срески, односно градски 
народни одбор и његов извршни одбор.

Члан 15
Више инспекција рада имају право да у границама своје 

надлежности измене, укину или пониште решења и прописе 
нижих инснекција рада.

III. —  Овлашћења и дужности у вршењу надзора

Члан 16
У вршењу надзора инспекција рада je овлашћена да 

прегледа:
а) уговорг о раду;
б) радне књижице;
в) контролне личне листове;
г) платне спискове и друге документе који служе као 

основа за плате и награде;
д) станбене просторије запослених лица;
ђ) исхрану запослених лица;
е) просторије и сва друга места на којима се обавља

р а д ;
ж) направе и постројења;
з) опрему запослених лица;
и) књиге несрећних случајева при раду;
ј) податке о недоласку запослених лица на посао;
к) сировине и материјал који се употребљавају у про- 

изводњи, као и сва друга места, направе, предмете и исправе 
из којих се могу утврдити извршење обавеза из уговора о 
раду и стање техничке и здравствено-техничке заштите лица 
у радном однооу. ч *

Члан 17
У циљу обезбеђења техничке и здравствено-техничке 

заштите при раду, инвеститори су дужни прибавити мишљење



инспекције рада о пројектима изградње и преуређења пре- 
дузећа, радионица и сл.

Члан 18
Преглед у предузећима, радњама, радионицама, постро 

јењима и радилиштима врши инспекција рада најмање једном 
годишње.

Преглед у надлештвима, установама, на местима на ко- 
јима се обављају добровољни радови и на другим местима 
и просторијама које нису обухваћене претходним ставом 
врши инспекција рада према потреби.

Члан 19
За вршење прегледа инспектори рада морају имати пи- 

смено овлашћење (легитимацију).
За вршење прегледа војних предузећа инспектори рада 

морају имати и посебно овлашћење надлежног војног органа.
У вршењу инспекције рада могу ради указивања стручне 

помоћи учествовати и стручна лица (инжењери, техничари, 
лекари и други), која одреди надлежна инспекција рада.

Члан 20
Директори предузећа, одговорни руководиоци, одноено 

послодавци, дужни су обезбедити и омогућити вршење пре- 
гледа на који оу органи инспекције рада овлашћени по чл. 16 
овог закона.

О извршењу обавеза из уговора о раду, као и о извр- 
шењу техничких и здравствено-техничких заштитних мера 
инспекциј'е рада дужне су тражити обавештења и од син- 
дикалне 0 'рганизације.

Члан 21
Кад при прегледу установи да се не извршују прописи 

о техничким и здравствено-техничким заттитним мерама при 
раду, или да се не поступа по опште признатим правилима
о заштити живота и здравља радника и других запослених 
лица, или да се не извршују обавезе из уговора о раду, ин- 
спекција рада издаће директору предузећа, одговорном руко- 
водиоцу, односно послодавцу писмено наређење да се утвр- 
ђени недостаци уклоне, односно да се обавезе из уговора о 
раду изврше. За извршење ових дужности инспекција рада 
одредиће, кад je то потребно, рокове и начин. Наређење о



отклањању недостатака и о извршењу обавеза не искључује 
кажњавање одговорног лица по посебним прописима.

Директор предузећа, одговорни руководилац, односно 
послодавац дужан je у одређеним роковима достављати ин- 
спекцији рада извештаје о извршењу њених наређења. Ови 
извештаји морају се предочити радничком инспектору који 
може на исте ставити своје примедбе.

Отклањање недостатака и извршење пропуштених мера 
и обавеза могу наређивати и инспектори рада на лицу места 
приликом прегледа. Они су дужни да о томе известе инспек- 
цију у чији састав улазе.

Члан 22
Против решења инспекције рада, донесеног на основу 

претходног члана, може се изјавити жалба у року од 8 дана. 
Жалба се предаје оној инспекцији рада која je решење до- 
нела, a о њој решава непосредно виша инспекција рада.

Против првостепеног решења Савезне инспекције рада 
жалба се подноси Министру рада ФНРЈ.

Жалба задржава извршење наређених мера и обавеза. 
Изузетно, у нарочито битним случајевима који морају бити 
образложени жалба не задржава извршење решења.

Ако je наређење о отклањању недостатака и о извр- 
шењу пропуштених мера и обавеза донео инспектор рада у 
смислу става 3 претходног члана, може се против његовог 
решења уложити приговор надлежној инспекцији рада која 
може решење свог инспектора потврдити или изменити, од- 
носно поништити. Против решења инспекције рада има под- 
носилац приговора право жалбе по прописима претходних 
ставова овог члана.

Члан 23
Инспекција рада може из разлога техничке и здрав- 

ствено-техничке заштите предложити непосредно вишем над- 
лежном органу државне управе односно административно- 
оперативном руководиоцу или руководиоцу радова обустав- 
љање рада, ако се утврђени недостаци и неправилности не 
могу одмах уклонити, а за њихово уклањање постоји неоп- 
рсодна потреба.

Ако надлежни орган одбије предлог из претходно-г 
става, инспекција рада ће се обратити надлежном вишем ор- 
гану, о чему ће известити и непосредно вишу инспекцију рада.



Надлежни виши орган коме je ствар упућена донеће бев од. 
лагања одлуку, пошто претходно прибави мишљење те више 
инспекције рада.

Члан 24
Инспекција рада може и сама наредити обустављање 

рада, ако због утврђених недостатака или неправилности 
прети непосредна опасност по живот и здравље радника. У 
оваквом случају инспекција рада дужна je одмах обавестити 
непосредно вишу инспекцију рада, као и надлежни орган др- 
жавне управе, административно-оперативног руководиоца, 
односно руководиоца радова.

Ако се орган државне управе, административно-опера- 
тивни руководилад односн.о руководилац радова не сложи са 
наређењем о обустављању рада, обавестиће непосредно виши 
државни орган који ће нре подношења одлуке, по правилу, 
прибавити мишљење више инспекције рада. До доношења 
ове одлуке наређење о обустављању рада остаје на снази.

Члан 25
Директори предузећа, одговорни руководиоци, односно 

послодавци дужни су редовно извештавати надлежну инспек- 
цију рада:

1) о почетку, прекиду и престанку рада предузећа, 
радњи, радионица и радилишта, као и о важнијим преуре- 
ђењима која се у њиме врше, уколико о пројекту ових лре- 
уређења већ није прибављено мишљење инспекције рада;

2) о сваком смртном или тежем несрећном случају, као 
и о сваком случају који би могао изазвати штетне последице 
по живот и здравље радника;

3) о сваком спору из радног односа који би могао да 
поремети лравилан рад;

4) о одређивању прековременог рада.

Члан 26
Радничк-и инспектори и синдикалне организације имају 

право захтевати да се прописи о уређењу радних односа и 
прописи о техничкој и здравствено-техничкој заштити при 
раду правилно примењују а недостаци и неправилности 
отстрањују. Уколико њиховим оправданим захтевима не буде 
удовољено, раднички инспектори и синдикалне организације 
имају право да се обрате надлежној инспекцији рада.

A



Службеници инспекције рада, раднички инспектори, као 
■и сви они који учествују у обављању послова ннспекције 
рада, дужни су, како за време службе тако и по њеном пре- 
станку, чувати као поверљиве податке све што сазнају при- 
..ликом вршења послова инспекције рада.

IV. —  Прекршаји

Члан 28
Новчаном казном до 10.000 динара или поправним радом 

,до 2 месеца казниће се директор предузећа, руководилац, 
односно послодавац или друго одговорно лице који- спреча- 
вају инспекцију рада у вршењу надзора.

Новчаном казном до 10.000 динара казниће се лица из 
претходног става:

1) која ометају инспекцију рада у вршењу надзора;
2) која у одређеном року без оправданих разлога не 

отклоне утврђене недостатке и неправилности.

Члан 29
Новчаном казном до 5.000 динара казниће се директор 

предузећа, руководилац односно послодавац или друго одго- 
,ворно лице:

1) који не затраже мишљење инспекције рада о про- 
јекту  изградње и преуређења предузећа, радионице и сл. у 
смислу чл. 17 овог закона;

2) који не поднесу лријаву о смртном или тежем несрећ- 
ном случају или о случају који би могао изазвати штетне 
последице по живот и здравље радника;

3) који не известе инспекцију рада о спору који би 
могао Да поремети правилан рад;

4) који не известе инспекцију рада у увођењу преко- 
временог рада;

5) који не поднесу извештај да су извршене мере ради 
отклањања недостатака и неправилности наређене На основу 
чл. 21 овог закона.

Члан 30
По прекршајима из претходних чланова администра- 

тивно-казнени поступак воде и казну изричу:
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а) извршни одбори среских и градских народних од-
бора, ако je прекршај утврдила среска, односно градска ин- 
спекција рада; r

б) републикански инспектор рада, ако je прекршај 
утврдила републиканска кнспекција рада;

в) Савезни инспектор рада, ако je прекршај утврдила 
Савезна инспекција рада.

Предлог за кажњавање подноси инспекција рада која 
je у вршењу надзора утврдила прекршај. Савезни инспектор 
рада и републикански инспектори рада Могу овластити ин^ 
спекторе рада да, вршећи непосредну инспекцију, у име Са- 
везне односно републиканских инспекција рада стављају 
предлоге за кажњавање.

Ако je прекршај учињен пропуштањем одређене мере, 
решењем о том прекршају може се наредити извршење те 
мере.

Члан 31
Прогив решења о прекршају може се поднети жалба. 

и то :
а) министру рада народне републике, ако je решење 

донео извршни одбор среског (градског) народног одбора 
или републикански инспектор рада;

б) Министру рада ФНРЈ, ако je решење донео Савезни 
инспектор рада.

Жалба се подноси у року од 8 дана од дана пријема 
решења.

Право на подношење жалбе прогив решења извршног 
одбора среског (градског) народног одбора има и инспек- 
ција рада која je поднела предлог за кажњавање.

V. — Завршне одредбе 

Члан 32
Ближе ирописе о организацији и раду инспекције рада 

прописује Влада ФНРЈ.
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да у сагласности са 

Комитетом за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ доноси 
правилнике о техничким и здравствеио-техничким заштит- 
ним мерама при раду.



Овај закон ступа на с н а г у  о с м о г  дана п о  о б ј а в љ и в а њ у  
у „Службеном листу Федеративне Народне Репуолике Ј у г о -  
славије“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

П Р Е Д Л О Г А  З А К О Н А  О  И З М Е Н А М А  И  Д О П У Н А М А  
З А К О Н А  О  И Н С П Е К Ц И Ј И  Р А Д А

I

По нашем Уставу (чл. 20), Федеративна Народна Репу- 
блика Југославија, као држ ава‘радног народа, заштићује сва 
лица у радном односу. Она ту заштиту врши, између осталог, 
ограничавањем радног дана, обезбеђењем права на плаћени 
годишњи одмор, контролои радних услова и старањем о 
њиховом сталном побољшању, бригсш о станбеним ПрИЛи- 
ка.ма и социјалним осигурањем. За извршење овог задатка 
било je потребно донети не само низ нових прописа из обла- 
сти радних односа, већ и што пре организовати службу која 
he к-онтролисати спровођење у живот тих прописа и вршити 
надзор над одговорним лицима у погледу њиховог старања 
о сталном побољшању услова рада лица у радном односу. 
Потреба хитног организовања овакве службе непосредно по- 
сле ослобођења наметала се и због тога што je тада посто- 
јао доста јак приватни сектор привреде, а тиме и могућност 
експлоатације радника, услед чега je и формиран-а таква 
служба преко које ће нова држава радног народа сузбијаги 
и ограничавати овакве тенденције. У ту сврху организоване 
су среске и окружне инспекције рада, као и специјалне ин- 
спекције за: поморски, речни, железнички-и ваздушни сао- 
браћај, и за рударсгво. Закон о инспекцији рада од 12 де- 
цембра 1946 године. који je сада на снази, углавном je оза- 
конио већ оформљену организацију службе инспекциј-е рада. 
Тај закон je омогућио да се служба инопекције рада учврсти 
и даље развије.

Међутим, од тада до данас настале су знатне промене 
како v оргазацији државне власти и државне управе (уки- 
дањем округа и окружних народних одбора), тако и у из- 
градњи наше земље (даљим развоје.м социјалистичке из- 
градње: јачањем државног привредног сектора, градњом но-



вих и проширењем постојећих предузећа, повећањем броја 
радннка итд). To je изазвало потребу за измену организације 
инспекције рада, за њеним даљим организационим учвршће- 
њем и стручним оспособљавањем како би одговорила све 
већим и сложенијим задацима који су се пред њом по- 
ставили.

Даље, у време доношења садашњег Закона о инспек- 
цији рада наше радно законодавство било je тек у зачетку, 
услед чега je инспекција рада свој досадашњи рад углавном 
ограничавала на контролу хигијенеко-техничких заштитних 
мера. Међутим, данас већ имамо низ нових прочшса из облл- 
сти законодавства о раду, које се стално даље развија, те се 
У вези са обезбеђењем његове примене постављају све већи 
задаци. Инспекција рада биће дужна да убудуће, много више 
него досада, поред бриге о хигијенско-техничкој заштити, 
посвети пуну пажњу потпуној и правилној примени и осгл- 
лих прописа из области радних односа. Стога je и овај за- 
датак инспекције рада у овом законском предлогу више на- 
глашен него i i i t o  je то био случај у досадашњем закону. 
Даље, с обзиром на све већи број добровољних радних 
акција широм наше земље, често великог обима, по}ав>ила 
се потреба да се инспекцији рада стави у за^атак вршење 
надзора у погледу заштите лица и на добровољним радо- 
вима. Најзад, ради потпуније заштите лица у радном односу 
потребно je дати у надлежноет инспекцији рада и преглед 
парних котлова, парних судова и судова под притиском, 
независно од контроле коју су досада вршили и коју убу- 
дуће треба да врше и поједини ресори.

И поред предложених измена Закона о инспекцији рада 
треба нагласиги да служба инсиекције рада у својој основи 
' није измењена. Али, извршене промене и допуне v њеним 
задацима и организацији cv битне и значајке. Осим тога, 
поједине промене у закону су се показале као потребне и 
услед извесних других недостатака на које je указало дво- 
годишње искуство у примени досадашњих закона. Сви ови 
моменти су утицали на потребу опсежних измена и допуна 
ранијег законског текста. Међутим, услед обима и важносги 
учињених измена и допуна, као и ради лакше употребе новог 
текста, цео досадашњи закон предложен je у новом ‘пречи- 
шћеном тексту у који су систематски и технички прегледно 
унете све извршене измене и допуне.



Бнтне начелне измене v предложеном закону јесу сле-
деће:

1) Насупрот досадашњо) подели на општу (срески и 
окружни народни одбори) и специјалну инспекцију рада 
(инспекторати за саобраћајне гране, руднике и толионице), 
уводи се јединствена инспекција рада, организована на са- 
везно-републиканском принципу. Међутим, сви cv послови 
инспекције рада општедржавног значаја, па их као такве 
врше сви органи ове инспекције, како виши тако и нижи. 
Даље, битно обележје. организације ннспекције рада je у 
томе да она остаје у склолу управне гране рада и везује 
се за одговарајући орган државне управе.

Полазећи од напред лостављених принципа, установ- 
љавају се ови органи инспекције рада: Савезна инспекција 
рада, републиканска инспекција рада и среска (градско) 
инспекција рада.

Савезна инспекција рада je орган Министарства рада 
ФНРЈ. У њене опште задатке спадају: руковођење целокуп- 
ко.м службом инспекције рада на територији ФНРЈ, старање
о извршењу свих задатака инспекције рада, вршење надзора 
кад радом републиканских инспекциј-а рада, утврђивање ме- 
тода рада и старање о стручном и ефикасном вршењу службе 
илспекције рада на целом државном подручју. Нелосредно, 
Савезна инспекција ^ а д а  врши инспекцнју рада у ваздухо- 
пловству.

Републиканске инспекције рада су органи министарстава
рада народних република. У њихове опште задатке за по- 
дручје републике спадају послови који одговарају напред 
наведеш-ш пословима Савезне инспекције рада за подручје 
ФНРЈ. Непосредно, републиканска инспекциј^ врши преглед 
парних котлова, парних судова и судова под притиском. 
Овим се поред досадашњег прегледа ових котлова и судова 
no ресорима, уводи и њихов обавезан преглед од стране 
инспекције рада. Републиканске инспекције рада врше нело- 
средно и инспекцију рада у саобраћајним гранама, рудни- 
цима и топионицама као и оним лредузећима у којима je 
због уређаја и шкодљивих материја рад нарочито опасан 
по живот и здравље радника.

Среске и градске инспекције рада оснивају се на по- 
дручју среза односно града. Ове инспекције рада врше све 
оне послове које непосредно не врше, односно за себе не 
задрже, Савезна и републиканска инспекција рада.



По досадашшим прописима више инспекције рада нису 
имале право да врше и непосредну инспекцију у предузе- 
ћима, што je ограничавало њихову ефикасност и слабило 
конгролу над радом нижих инспекција. Стога по предлогу 
закона више инспекције рада могу вршити непосредну ин- 
спекцију, а могу и поједине послове који су им овим на- 
цртом закона ставл^ени у непосредну дужност, поверити ни- 
жим инспекцијама рада.

Све инопекције рада одговорне су и раде по упутствима 
оног органа управе у чијем се саставу налазе, а ниже одго- 
варају и вишим. У вршењу надзора, више инспекције рада 
могу оснажити, изменити или ионишт^ти решења нижих.

Напред изложена начела организације претстављају 
главну измену у Закону о инспекцији рада.

2) Предлог закона нарочито истиче обавезу свих по- 
слодаваца у државном, задружном и привагном сектору да 
се старају о обавезама из уговора о раду и о техничкој и 
здравствено-техничкој заштити радника и запослених лица 
и ставља им у дужност да у својим инвестиционим и финан- 
•сиским плановима предвиде потребна средства за ту заштиту.

Ово je потребно унети у нов закон с обзиром на чиње- 
ницу да код појединих одговорних руководилаца у преду- 
зећима, надлештвима и установама, као и код осталих по- 
слодаваца постоји схватање да je старање о заштити лица v 
радном односу искључиво ствар инспекције рада, услед чега 
нису показали довољно иницијативе и старања да према 
датим могућностима учине све да се постојеће стање по- 
прави. Многи се руководиоци ограничавају на предузимање 
само оних мера које од њих тражи инспекција рада, а често 
се изговарају да се извесни хигијенско-технички и техничхи 
недостаци не могу отклонити, јер да 'за то нису предвиђена 
потребна средства у инвестиционим и финансиским плано- 
вима, због чега су решења инспектора рада о уклањању не- 
достатака остајала неизвршена.

3) У вршењу надзора над извршењем прописа о усло- 
вима рада и о обавезама на техничку и здравствено-техничку 
заштиту лица у радном односу, инспекције рада овлашћене 
су да врше преглед свих просторија, места, направа, уређаја, 
иредмета и материјала из којих се могу утврдити извршења 
уговора о раду и стању напред наведене заштите.

Ако приликом прегледа утврде недостатке и неправил- 
ности инспекције рада овлашћене cv да издају потребна 
наређења за њихово откла.њање, одређујући за то потребне



рокове и начине. За случајеве неопходне потребе предлог 
закона даје инспекцији рада'овлашћење да може надлежном 
органу предложити и обустављање рада, а за случајеве у 
којима даљи рад ставља у опасност живот и здравље рад- 
ника и других запослених лица, инспекцији рада даје се 
право да може и сама наредити обуставу рада. Правилност 
овако важног наређења проверава се без одлагања од стране 
више инспекције рада, односно вишег органа државне 
управе, административно-оперативног руководиоца или ру- 
ководиоца радова.

4) Прописима о прекршајима одређене су казне за по- 
вреде дужности директора предузећа, руководилаца. посло- 
даваца и других одговорних лица прописаних овим закон- 
ским предлогом. Ови прописи саглашени су са Основним 
законом о прекршајима. По прекршајима постулак воде и 
казне изричу извршни одбори среских (градских) народних 
одбора, републикански инспектори рада и Савезни инспек- 
тор  рада. У овом поступку одређена je и другостепена над- 
лежност министра рада народне републике ако je решење 
донео извршни одбор среског (градског) народног одбора 
или републикански инспектор рада, а Министра рада ФНРЈ 
ако је решење донео Савезни инспектор рада.

f IH

Знача> предложених измена и дштуна у Закону о ин- 
спекцији рада састоји се првенствено у томе што оне одго- 
варају садашњим потребама за учвршћивањем и даљим раз- 
вијањем службе инспекције рада и што јој омогућавају да 
одговори својим све већим и сложенијим задацима у по- 
гледу запггите лица v радном односу и правилној примени 
свих прописа из области радних односа.

Напомиње се да се социјалистичка изградња не остза- 
рује у чистим социјалистичким организационим и техничким 
формама. Она се изграђује кроз борбу са организационим и 
техничким недостацима и заосталостима неизбежно насле- 
ђеним од капиталистичке привреде. Још увек у појединим 
нашим предузећима, фабрикама и радионицама постој-е за- 
осгали, технички примитивни и нехигијенски радни услови. 
Несумњиво je да je смер наше привредне изградње уперен 
v правцу промене ових услова и успостављања нових iex- 
ничких напредних и хигијенских услова за наше радиике. 
Руководства привредних јединица имају дужност да остваре 
ове смсрнице наше фжавне политике. To није могућно од-



ј е д к о м .у  потпуности остварити. Услед свега тога произлазе 
задаци службе инспекције рада у правцу старања и контро- 
лисања да борба за привредну изградњу земље не иде на 
штету здравља и других радних услова.

Наша привредна изградња, нарочито стални развој со- 
цијалистичког сектора наше привреде, обухвата на ширем 
плану подизање нових фабрика, постројења, радионица и 
радилишта. Овакав снажни темпо привредне изградње носи. 
са собом низ проблема и тешкоћа на пољу стварања повољ- 
них техничких и других услова за рад. Инепекција рада je 
дужна да се стара да сви потребни технички и хигијенски 
услови буду остварени и задовољени приликом градње но- 
вих предузећа.

У овом законском предлогу поново je подвучена по~ 
треба тесне сарадње инспекције рада са синдикалним орга- 
низацијама преко широке мреже радничких инспектора. Ту  
обострану сарадњу треба нарочито развијати оспособљава- 
њем радничких инспектора, на које се инспекција рада осла-> 
ња, за што боље и стручније вршење њихових дужности, као  
и таквим међусобним односом који ту сарадњу учвршћују и 
даље развијају. Осим тога инспекцији су дужни у вршењу 
њених дужности пружити помоћ и сви државни органи.

Сви ови моменти су определили како прецизирање за- 
датака инспекције рада, тако и чвршће оформљење њене- 
организације. Јединству наше социјалистичке ћзградње и 
радничке класе одговара јединство у принципима и спро- 
вођењу законодавстаа о раду, а томе нужно одговара и је- 
динство у организацији службе инспекције рада. Отуда и 
предлог овог закона поставља организацију инспекције рада 
на принципу јединства. Оно се огледа како у повезивању 
свих инспекциских служби у једну инспекцију рада, тако и 
у јединству спровођења задатака инспекције. To јединство 
ни најмање не мења савезно-републикански карактер орга- 
низације инспекције рада. Савезно-републикански карактер 
ове организације само спречава могућност развијања биро- 
кратских и централистичких тенденција у вршењу ове дели- 
катне и одговорне државне службе. Међутим, на Савезној 
инспекцији рада и на регтубликанским инспекцијама рада 
лежи велика одговорност да, постављањем јединствених и 
правилних метода рада и подизањем стручног нивоа службе 
инспекције рада, обезбеде јединство у спровођењу социјали- 
стичких прописа у раду у нашој земљи.



I
Предложени закон има ту предност, шго je јасно и 

одређено поставио задатке, организационе форме и овла- 
шћења инспекцији рада у по-стојећим условима наше соци- 
јалистичке изградње.

9 септембра 1948 године 
Београд

Министар рада ФНР.Г 
Љубчо Арсов, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈИ РАДА

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Законодавни одбор
Бр, 194 '

20-XI-194« год.
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б е о г р а д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 17 и 20 новембра 1948 године 
претресао je Предлог закона о изменама и допунама Закона 
о инспекцији рада, достављен му од Претседника Савезног 
већа, а који je на основу чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ 
Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

I
Слажући се са образложењем Министра рада ФНРЈ о

потребама и разлозима доношења измена и допуна у Закону
о инспекцији рада од 12 децембра 1946 године, као и са наче- 
лима изложеним у самом законском предлогу, Законодавш* 
одбор je прихватио предложени закон једногласно у начелу 
сматрајући да није потребно водити посебну и ширу начелну 
дискусију.

У појединачном претресу Законодавни одбор je подву- 
као и прихватио нове одредбе које се уносе у досадашњи-



закон и чије оправдање лежи у томе да поједине одредбе 
ранијег Закона о инспекцији рада више не одговарају новим 
условима који су настали у нашој земљи из чињенице про- 
ширења и развоја социјалистичког привредног сектора и из 
чињенице да више не постоје окружни народни одбори као 
локални органи државне власти.

Услед свега тога, приликом лојединачног претреса пред- 
лога закона Законодавни одбор je сматрао да су све кон- 
кретне измене и допуне правилно постављ>ене и формули- 
сане. Према томе, није било ни битнијих промена у самом 
тексту законског предлога које би било вредно посебно 
истаћи. \Ј

II
Сагласно истакнутом и на основу претреса сваког члана 

Предлога закона о изменама и допунама Закона о инспек- 
цији рада, a no постигнутој сагласности Редакционог одбора 
оба већа, Законодавни одбор je слободан да Савезном већу 
предложи следеће измене и допуне у тексту наведеног закон- 
ског предлога:

Увод се мења и гласи: „ З а к о н  о инспекцији рада од
12 децембра 194ö мења се и допуњује тако да пречишћен 
гекст тог закона гласи:“

У поднасловима иза броја свуда брисати цртицу.
Чл. 1. У првом' ставу, први ред, место речи „у циљу 

вршења“ ставити „задатак инспекције рада јесте вршење '. 
У четвртом реду, место речи „на“ ставити „зам а место речи 
„у циљу“ сгавити „вршење“. У шестом реду, после речи 
„притиском“ место запете ставити тачку и брисати ост.атак 
реченице. У трећем ставу, први ред, место речи „извршењу'* 
ставити „вршењу“.

Чл. 2. Под тач. 2) у првом реду, место речи „ировође- 
Vbe.vi“ ставити „спровођењем“. Под тач. 5) у другом реду, 
место речи „периодичних“ ставити „непредвиђених“. Под 
тач. 6) у првом реду, место речи „вођење истраге“ ставити 
„исиитивање“, а после речи „смртних“ ставити „случајева“. 
У истом реду, место речи „поводом“ ставити „узрока и> окол- 
ности". Под тач. 11) у првом реду, место речи „на пројекте“ 
ставити „о пројектима“.

Чл. 4. У првом ставу, други ред, место речи „провође- 
њем“ ставити „спровођењем“. У другом ставу, први ред, бри- 
сати речи „у својо} надлежности“.
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Чл. 6. У првом ставу, четврти ред, место речи „републи- 

канске“ ставити реч „републичке“ као и свуда у законском 
тексту у одговарајућем падежу.

Чл. 7. У другом ставу, други ред, после речи „упуг- 
стви.ма“ ставити тачку и брисати остатак реченице.

Чл. 9. У првом ставу, трећи и четврти ред, место речи 
,,на вршење појединих послова“ ставити ,,да врше поједине 
послове“.

Чл. 10. У трећем ставу, трећи ред, после речи „упуг- 
ствима'1 ставити тачку и брисати остатак реченице.

Чл. Ll. У првом ставу, пети ред, место речи „нада“ ста- 
вити „над“.

Чл. 12. Тачке а), б), в) и г) променити ca 1), 2), 3) и 4). 
У другом ставу, место б), в) и г), ставити 2), 3) и 4).

Чл. 13. У другом ставу, пети ред, после речи „одбора“ 
ставити запету.

Чл. 14. У првом ставу. трећи ред, после речи „законом“ 
ставити запету, а у четвртом реду, после речи „задрже“ бри- 
сати запету.

Чл. 15. У првом реду, место речи „Више“ ставити „Виша“ 
а место речи „имају“ ставити „има“. У другом реду, место 
речи „измене, укину или пониште“ ставити „измени, укине 
или поништи“. У трећем реду, место речи „нижих инспек- 
ција" ставити „ниже инспекције“.

Чл. 16. Место нумерација од а) до к) ставити бројеве од 
1) до 12).

Чл. 20. У другом ставу, трећи ред, после речи „мера“ 
додати реч „органи“ а место речи „дужне“ ставити „дужни“ .

Чл. 21. У првом ставу, први ред. после речи „Кад“ додати 
реч „се“. У дванаестом реду, место речи „Наређење о откла- 
њању“ ставити „Издавлње наређења за отклањање“. У три- 
наестом реду, место речи ,,о извршењу“ ставити ..изврше- 
ње“. У другом ставу, претпоследњи ред, после речи „инспек- 
тору“ ставити запету.

Чл. 22. У трећем ставу, други ред, место речи „битним“ 
ставити „хитним“ а после речи ,.случајевима“ ставити запету. 
У трећем реду, после речи „образложени“ ставити запету. 
У четвртом ставу, четврти ред, место речи „решења“ ставити 
„наређења“. У петом реду, после речи „рада“ ставити запету 
а место речи „решење“ ставити „наређење“.

Чл. 23. У првом ставу, трећи ред. после речи „управе“ 
ставити запету. У петом реду, после речи „радова“ ставити 
запету.



Чл. 24. У првом ставу, други ред, после речи „рада“ ста- 
вити запету. У другом ставу, други ред, после речи „руко- 
водилац“ ставити запету. У четвртом реду, после речи 
„орган“ ставити запету. У петом реду, место речи „подно- 
шења“ ставити „доношења“.

Чл. 2б. Под тач. 1) у другом реду, место речи „радњи,“ 
и „радионица“ ставити „радње, радионице“. У трећем реду, 
место речи „њиме“ ставити „њима“. Под тач. 2) у првом 
реду, место речи „или“ ставити „случају и“.

Чл. 26. У четвртом реду, место речи „примењују“ ста- 
вити „примене“. У петом реду, место речи „отстрањују“ ста- 
вити „отстране“. У последњем реду, место речи „надлежној 
инспекцији“ ставити „надлежном органу инспекције“.

Чл. 28. У првом ставу, четврти ред, место речи-,,који 
спречавају инспекцију“ ставити „које спречава органе ин- 
спекције'*. У другом ставу, други ред, место речи „лица“ 
ставити „лице“. Под тач. 1) у првом реду, место речи „који 
ометају инспекцију“ ставити „које омета органе инспек- 
ције“. Под тач. 2) у првом реду, место речи „који“ ставити 
„које“. У другом реду, место речи „отклоне“ ставити 
„отклони“.

Чл. 29. Под тач. 1) у првом реду, место речи .,затраже“ 
ставити „затражи“. Под тач. 2) у првом реду, место речи 
„поднесу“ ставити „поднесе“ а место речи „или“ ставити 
„случају и“. Под тач. 3) у првом реду, место речи „известе“ 
ставити „извести“ . У тачци 4) у првом реду место речи „из- 
весте“ ставити „извести“, а место „у“ ставити ,уои. Под 
тач. 5) у првом реду, место речи „поднесу“ ставити „под- 
несе“.

Чл. 30. У првом ставу, место слова а), 6) и в), ставити 
1), 2) и 3). Под тач. 1) у првом реду, место речи „одбори 
среских и градских народних“ ставити „одбор среског и 
градског народног“. У другом ставу, четврти ред, после 
речи „да“ и у петом реду, после речи „инспекцију“ брисати 
запете. У петом реду, после речи „Савезне“ и у шестом реду, 
после речи „рада“ ставити запете.

Чл. 31. Место слова а) и б) ставити 1) и 2). У првом 
ставу, други ред, после речи „жалба“ ставитц запету. У тре- 
ћем ставу, трећи ред, после речи „и“ додати реч „орган“ 
а реч „инспекција“ писати „инспекције“, место речи „ко}а je 
поднела“ ставити „који je поднео“.

Поред горњих измена и допуна, Одбор je учинио и 
потребне стилске и техничке исправке.



У циљу олакшања претреса Предлога закона о изменама 
и допунама закона о ивспекцији рада у Већу, Законодавни 
одбор израдио je пречишћен текст овог законског предлога 
уносећи измене и допуне које je учинио.

Подносећи Савезном већу овај свој извештај, Законо- 
давни одбор моли Behe да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Мехмед Хоџа.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.

Ч л а н о в и :

Владимир Симић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Живота 
Ђермановић, с. p., Михаило Ђуровић, с. p., Мехмед Хоџа, 
с. p., др Јерко Радмиловић, с. p., Ђуро Салај, с. p., Тихомир 
Никодијевић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Јоже Лампрет, с. p., 

Сулејман Филиповић, с. p., Едхем Чамо, с. p., др Јаков
Гргурић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈИ РАДА

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ.
ВЕЋЕ НАРОДА 

Законодавни одбор 
Бр. 84 

20-ХМ948 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о г p а д

Законодавни одбор Већа народа Народне скупштине 
ФНРЈ на својој 132 седници од 17 новембра 1948 године 
лретресао je Предлог закона о изменама и допунама Закона 
о инспекцији рада, доставл^ен му од Претседника Већа на- 
рода, а који ј-е на основу чл. 63 Устава доставила Влада 
ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.



Предлог закона je примљен у начелу једногласно. Одбор 
je нашао да није потребно водити посебну начелну диску- 
сију због тога што je Одбор потпуно сагласан са образложе- 
њем Министра рада ФНРЈ у коме je правилно истакнуто да 
постојећи Закон о инспекцији рада од 1946 године не одго- 
вара више новим условима који су настали укидањем окру- 
жних народних одбора с једне стране, и учвршћивањем и ра- 
звојем социјалистичког привредног сектора с друге стране.

Осим тога, неке битне измене нису учињене јер нису 
биле потребне ни у појединим одредбама законског пред- 
лога. Једино промене се односе на стилско и језичко доте* 
ривање и усавршавање формулација поједкнмх чланова.

Н
Сагласно истакнутом и на основу претреса сваког члана 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспек- 
иији рада, a no постигнутој сагласности Редакционог одбора 
оба већа, Законодавни одбор je слободан да Већу народа 
предложи следеће измене и допуне у тексту наведеног закон- 
ског предлога:

Увод се мења и гласи.: „ З а к о н  о инспекцији рада од
12 децембра 1946 мења се и допуњује тако да пречишћен 
текст тог закона гласи:“

У поднасловима иза броја свуда брисати цртицу.
Чл. 1. У првом сгаву, први ред, место речи „у циљу 

вршења“ ставити „задатак инсиекције рада јесте вршење'1. 
У четвртом.реду, место речи .,на;£ ставити „за” а место речи 
„у циљу“ ставити ,.вршење'‘. У шестом реду, после речи. 
„притиском“ место запете ставити тачку и брисати остатак 
реченице. У трећем ставу, први ред, место речи „извршењу'1 
ставити „вршењу“.

Чл. 2. Под тач. 2) у првом реду, место речи ,.провође- 
н>ем“ ставити „спровођењем“. Под тач. 5) у другом реду, 
место речи ,,периодичних“ ставити „непредвиђених“. Под 
тач. 6) у првом реду, место речи „вођење истраге“ ставига 
„испитивање“. а после речи „смртних“ ставити „случајева“ . 
У истом реду, место речи „поводом“ ставити „узрока и окол- 
ности“. Под тач. 11) у првом реду, место речи „на пројекте'" 
ставити ,,о пројектима“ .

Чл. 4. У првом ставу, други ред, место речи „провође- 
њем“ ставити ^спровођењем“. У другом ставу, први ред, бри- 
сати речи „у својој надлежности“.



Чл. 6. У првом ставу, четврти ред, место речи „републи- 
канске“ ставити реч „републичке“ као и свуда у законском 
тексту у одговарајућем падежу.

Чл. 7. У другом ставу, други. ред, после речи „упут- 
ствима“ ставити тачку и брисати остатак реченице.

Чл. 9. У првом ставу, трећи и четврти ред, место речи 
„на вршење појединих послова“ ставити „да врше поједине 
послове“.

Чл. 10. У трећем ставу, трећи ред, после речи „упут- 
сгвима“ ставити тачк.у и брисати остатак реченице.

Чл. 11. У првом ставу, пети ред, место речц „нада“ ста- 
вити „над“.

Чл. 12. Тачке а), б), в) и г) променити ca 1), 2), 3) и 4). 
У другом ставу, место б), в) и г), ставити 2), 3) и 4).

Чл. 13. У другом ставу, пети ред, после речи „одбора11 
ставити запету.

Чл. 14. У првом ставу, трећи ред, после речи „законом“ 
ставити запету, а у четвргом реду, после речи „задрже“ бри- 
сати запету.

Чл. 15. У првом реду, место речи „Више“ ставити „Виша“ 
а место речи „имају“ ставити .,има“. У другом реду, место 
речи „измене, укину или пониште“ ставити ..измени, укине 
или понишги“. У трећем реду, место речи „нижих инспек- 
ција“ 'Ставити „ниже инспекције“ .

Чл. 16. Место нумерација од а) до к) ставити бројеве од 
1) до 12).

Чл. 20. У другом ставу, трећи ред, после речи ,,мера‘Ј 
додати реч „органи;‘ а место речи „дужне“ ставити „дужни“.

Чл. 21. У првом ставу, први ред, после речи „Кад“ додати 
реч „се“. У дванаестом реду, место речи „Наређење о откла- 
њању‘‘ ставити „Издавање наређења за отклањање“. У три- 
наестом реду, место речи „о извршењу“ ставити .,изврше- 
њ е“. У другом ставу, претпоследњи ред, после речи „инспек- 
ropy“ ставити запету.

Чл. 22. У трећем ставу, други ред, место речи „битним11 
ставити „хитним“ а после речи ,.случајевима“ ставити запегу. 
У трећем реду, после речи „образложени“ ставити запету. 
У четвртом ставу, четврти ред, место речи ,,решења“ ставити 
„наређења“. У петом реду, после речи „рада“ ставити запету 
а место речи „решење“ ставити ,,наређење“.

Чл. 23. У прво.м ставу, трећи ред. после речи „управе“ 
ставити заттету. У петом реду, после речи „радова“ ставити 
запету.



Чл. 24. У првом ставу, други ред, после речи „рада“ ста- 
©ити запету. У другом ставу, други ред, после речи „руко- 
водилац“ ставити запету. У четвртом реду, иосле речи 
„орган“ ставити запету. У петом реду, место речи „подно- 
шења“ ставити „доношења“.

Чл. 2б. Под тач. 1) у другом реду, место речи „радњи,“ 
<и „радионица“ ставити „радње, радионице“. У трећем реду, 
место речи „њиме“ ставити „њима“. Под тач, 2) у лрвом 
реду, место речи ,.или“ ставити „случају и“.

Чл. 26. У четвртом реду, место речи „примењују“ сга- 
вити „примене“. У петом реду, место речи „отстрањују“ ста- 
вити „отстране“. У последњем реду, место речи „надлежној 
лнспекцији“ ставити „надлежном органу инспекције“.

Чл. 28. У првом ставу, четврти ред, место речи „који 
спречавају инспекцију“ ставити „које спречава органе ин- 
спекције“. У другом ставу, други ред, место речи „лица“ 
ставити „лице“. Под тач. 1) у првом реду, место речи „кој-и 
ометају инспекцију“ ставити „које омета органе инспек- 
ди је“. Под тач. 2) у првом реду, месго речи „којик ставити 
t , K o j e “ . У другом реду, место речи „отклоне“ ставиги 
.„отклони'*.

Чл. 29. Под тач. 1) у првом реду, место речи „затраже“ 
•ставити „затражи“. Под тач. 2) у првом реду, место речи 
„поднесу“ ставити „поднесе“ а место речи „или“ ставити 
.„случају и“. Под тач. 3) у првом реду, место речи „известе“ 
ставити „извести“. У тачци 4) у првом реду место речи „из- 
весте“ ставити „извести“, а место „у“ ставиги ,,о“. Под 
тач. 5) у првом реду, место. речи „поднесу“ ставити „под- 
несе“.

Чл. 30. У првом ставу, место слова а) 6) и в), ставити
1), 2) и 3). Под тач. 1) у прво.м реду, место речи „одбори 
среских и градских народних“ ставити „одбор среског и 
градског народног“. У другом ставу, четврти ред, после 
речи „да“ и у петом реду, после речи „инспекцију“ брисати 
запете. У пето.м реду, после речи „Савезне“ и у шестом реду, 
после речи „рада“ ставити запете.

Чл. 31. Место слова а) и б) ставити 1) и 2). У прво.м 
ставу, други ред, после речи „жалба“ ставити запету. У тре- 
ћем ставу, трећи ред, после речи „и“ додати реч „орган ‘ 
а реч „инсиекција“ писати „инспекције“, место речи „која je 
поднела“ ставити „који je поднео“.

Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штам- 
парских омашки и грешака.



r
У циљу олакшања претреса предлога Закона о изме- 

нама и допунама Закона о инспекцији рада у Већу, Законо- 
давни одбор израдио je пречишћен текст овог законског 
предлога уносећи измене и допуне које je учинио.

Подносећи Behy народа овај свој извештај, Законо- 
давни одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити. 

За известиоца одређен je Срећко Жумер.
Претседник

Секретар Закскнодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић^ с. р.

Ч л а н о в и :
Томо Чиковић, с. p., Панко БрашНаров, с. p., Срећко Жумер, 
с. p., Драгољуб Илић, с. p., Јоза Миливојевић, с. p., Јоснп 
Рус, с. p., Радован Поповић, с. p., Нинко Петровић, с. p.. 
Мнлан Поповић, с. p., Мустафа Хоџа, с. p., Милош Царевић, 
с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Сретен Вукосављевић, с. p., 

Михаило Грбић, с. p., Косан Павловић, с. р.
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

0

ВОЈНИМ КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА

1
Војно кривично дело и војно лице

Члан 1
До доношења и ступања на снагу Посебног дела Кри- 

вичног законика, војна кривична дела судиће се и казне из- 
рицати по овом закону.

Појам војног кривичног дела

Члан 2
Војно кривично дело je законом одређено друштвено 

опасно дело којим се угрожава или нарушава установљени 
поредак вој-не службе Оружаних снага ФНРЈ, њихова чвр- 
стина и борбена слособност и које учини војно лице.

Друштвено опасно дело које иако je одређено законом 
као кривично дело, услед свог малог значаја и незнатности 
штетних последица претставл^а незнатну друштвену опа- 
сност, повлачи дисциплинску одговорност и расправиће се 
према прописима о војној дисциплини.

Појам војног лица

Члан 3
Војна лица у смислу овог закона јесу: војници, подо- 

фицири, официри и војни чиновници у активном својству, 
припадници народне милиције, слушаоци војних школа, 
обвезници резервног дела Југословенске армије за време 
трајања војне вежбе или вршења које војне дужности, као  
n лица на раду у војним командама, установама и предузе-



ћима као и друга лица која у времену учињеног војног кри- 
зичног дела стоје у привременом или сталном службеном 
односу или законом прописаној обавези према Оружаним 
снагама ФНРЈ или за време рата као снабдевачи учествују 
у снабдевању фронта и позадине.

Значај наређења, претпостављеног за кривичну одговорност

Члан 4
Нема кривичне одговорности потчињеног за кривично 

дело учињено извршењем наређења претпоставл>еног, осим 
ако je наређење било управљено на извршење ратног зло- 
чина или каквог другог тешког кривичног дела.

Посебни прописи за изрицање казни за војна кривична дела 
или против војних лица

Члан 5
Поред одредаба о казнама одређеним у Општем делу 

Кривичног законика, за изрицање казне за војна кривична 
дела против војних лица примењују се и ови прсшиси:

1) ако je за одређено војно кривично дело прописана 
као обавезна казна губитка чина војним чиновницима ће се 
изрицати губитак звања војног чиновника;

2) за лакше војно кривично дело може се уместо изре- 
чене казне лишења слободе до годину дана или неке друге 
лакше врсте казне изрећи као главна казна губитак чина 
односно губитак звања војног чиновника, и кад та казна 
није за то дело изрично законом пролисана;

‘6) казна губитка чина, односно губитка звања војног 
чиновника изрећи he се за кривично дело и резервним офи- 
цирима, подофицирима и резервним војним чиновницима у 
истим случајевима и под истим условима као и официрима, 
подофицирима и војним чиновницима у активном својству-;

4) казна протеривања неће се изрицати против вој- 
них лица.

Отежавајуће и олакшава.јуИе околности

Члан 6
При одмеравању казне против учинилаца војних кри- 

вичних дела сматраће се као отежавајуће околности и:
1) ако je дело учињено из неиријатељских побуда 

према Оружаним снагама ФНРЈ;



2) ако je дело учињено према претпостављеном за 
време вршења војне службе;

3) ако je дело учињено у договору;
4) ако постоји однос претпостављености према оста- 

лнм саучесницима у вршењу дела.
При одмеравању казне против учинилаца војних крм- 

вичних дела као олакшавајуће околности сматраће се и:
1) ако je учинилац неправилно оптерећен вој-ном слу- 

жбом и дужностима;
2) ако учинилац није могао бити уиознат са службеним 

дужностима.
«

Основ за ублажавање казне или ослобођења од казне 
за војно крквично дело

Члан 7
У оквиру примене одредаба чланова 62 и 63 Општег 

дела Кривичног законика, као основ за ублажавање казве 
или ослобођења учиниоца од казне у случају одговорности 
за војно кривично дело сматраће се и чињеница да je учини- 
лац учинио дело у уверењу да то изискују војно службене 
потребе или ратни захтеви.

Одлаган»е извршења казне за време рата

Члан 8
Извршење казне лишења слободе или лишења слободе 

с принудним радом, изречене за време рата, може се пресу- 
дом одложити до завршетка рата, односно демобилизације.

Ако овакав осуђени покаже. оданост и пожртвованост ж 
храбро држање или стекне друге заслуге у рату овлашћеии 
старешина ставИ^е још у току рата или по његовом завр- 
шетку преллог за покретање поступка за помиловање.

Извршење смртне казне према војним лицима

Члан 9
Према официрима, подофицирима, војним чиновницииа 

и војницима смртна казна се извршуј-е само стрељањем.



H
Војна кривична дела против старешинства, 

војне части и угледа воЈске

Неизвршење наређења

Члан 10
Војно лице које не изврши наређење које се гиче слу- 

жбене дужности или га не изврши како je наређено илм 
иокаже да га неће извршити,

казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.

Ако дело одређено у првом ст.аву шврши лице на ста- 
решинском положају,

казниће се лишењем слободе до гри го- 
дине.

Ако je дело одређено у првом и другом ставу извр- 
шено договорно од стране више лица или уз улотребу 
©ружја или je проузроковало теже лоследице,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом до десет година.

Ако су дела одређена у претходним ставовима извр- 
шена у мобилном или ратном стању,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом или смртном казном.

Противљење и спречавање у вршењу елужбене дужности

Члан 11
Војно лице које се противи позиву или наређењу стра- 

жара, патроле или другог војног лица коХе врши службену 
дужност или га спречава у вршењу службе,

казниће се лишењем слободе.
Ако je дело одређено у претходном ставу извршено 

од стране више лица или насиљем,
казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудннм радом.

Ако je дело одређено у првом ставу учињено у мобил- 
ном или ратном стању или при постојању тежих последица, 

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање две године 
дана или смртном казном.



Принуда на повреду службене дужности 

Члан 12
Војно лице које речју или делом принуди друго војно 

лице да повреди војну службу,
казниће се лишењем слободе.

Ако ј-е дело одређено у претходном ставу учињено од 
стране потчињеног против претпостављеног или од стране 
више лица, насиљем или за време рата као и при постојању 
тешких последица,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом или смртном казном

Телесне повреде старешине

Члан 13
Војно лице, које у служби или ван ње. лицу са којим 

стоји v односу с т а р е ш и н с т в а  н а н е с е  т е л е с н е  п о в р е д е ,
казниће се лишењем слободе нај.мање 
три месеца.

Ако je нанета тешка телесна повреда или проузроко- 
вана смрт старешине,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање четири го- 
дине или смртном казном.

Омаловажавање претпостављеног

Члан 14
Војно лице које речју или делом у служби или ван њ.е 

омаловажава претпостављеног или старијег, војне установе 
или руководиоце,

казниће се лишењем слободе до три го- 
д и н е .

Учинилац који речју,- држањем, појединим поступцима 
или на други начин омаловажава обуку и тиме омета њено 
правилно извођење,

казниће се казном предвиђеном у стазу 
првом овог члана.



Члан 15
Војно лице које v служби или ван ње увреди или кле- 

вета претпостављеног или старијег,
казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.

За увреду или клевету претпоставл:>еног или старијег 
нанете насилним начином,

казниће ће се учинилац лишењем сло- 
боде најмање три месеца.

Ако су наведена дела увреде или клевете извршена од 
лретпостављеног или старијег према потчињеном или млађем.

казниће се учинилац казнама прописа- 
ним у првом, односно другом ставу овог 
члана.

Непријатељско изјашњавање против војске

Члан 16
Војно лице које се изјашњава у служби или ван службе 

против Оружаних снага ФНРЈ и њених установа, као и про- 
тив Федеративне Народне Републике Југославије, њене не- 
зависности и њеног друштвеног и уставног уређења, уко- 
лико овим не врши кривично дело против народа и државе 
(ширење непријатељске пропаганде),

казниће се лишењем слободе.

m '■ /Л-.
Во.јна кривична дела против службене дужности

Злоупотреба службеног положаја или овлашћен»а, прекорачен»а 
службенот овлашћења, невршење службене дужности и несавесно и 

немарно вршење дужности

Члан 17
Војно лице на старешинском положају које услед свог 

штеточинског односа према служби или користољубивих- и 
других личних побуда противних интересима службе зло- 
\'потреби службени положај и овлашћење, прекорачи овла- 
шћење, не изврши службену дужност, немарно или несавесно 
изврши службену дужност,

казниће се лишењем слободе.



Ако војно лице на старешинском положају изврши зло- 
употребу службеног положаја или овлашћења, прекорачење
овлашћења, невршење службене дужности или немарно или 
несавесно врши дужност па услед тога наступи поремећење 
правилног рада поверених снага или гшвсреног посла, или 
ширење војних тајни, или друге теже последице, као и ако 
су све ове последице могле настати, чега je учинилац био- 
свестан,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом до десет година.

Ако je дело одређено у претходном ставу извршено за 
време мобилног или ратног стања или je произвело'наро- 
чито тешке последице,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом или смртном казном.

Противзаконито искоришћавање услуга потчињеног

Члан 18
Војно лице које противзаконнто искоришћава услуге 

потчињеног или које спречава потчињеног да користи своја 
законом утврђена права,

казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.

Самовољно поступање са потчињеним или млађима

Члан 19
Војно лице које под видом одржавања дисциплине 

или иначе са потчињенима или млађим самовољно поступа 
малтретирајући их или примењујући према њима мере које 
вређају људско достојанство,

казниће се лишењем слободе до три го- 
дине.

Ако je извршење овог дела учињено систематски или 
je проузроковало теже последице,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом до пет година.

Противправно задржавање имовине војних лица

Члан 20
Војно лице које у вршењу службе задржи храну, плату 

или друга примања војних лица, или не изда војмим лицима



њихов новац или друге пошиљке, или иначе злоупотреби 
новац или друте ствари војних лица,

казниће се лишењем слободе.

Предавање оружја или разоружавање без отпора

Члан 21
Војно лице које, осим случаја ратног сгања, преда 

оружје или дозволи да буде разоружано, а не употреби сва 
средства одбране,

казниће се лишењем слободе или лише- 
њем слободе с принудним радом до пет 
година.

Непрописно рукован»е оружјем и муницијом

Члан 22
Војно лице које непрописним или непажљивим држа- 

њем, чувањем или руковањем оружја, муниције или експло- 
зива, у служби или ван ње проузрокује штетне последицс 
или телесну повреду каквог лица,

казниће се лишењем слободе.
Ако je извршењем овог дела проузрокована чиј-а смрт, 

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом.

IV
Крнвична дела нарушења правнлног рада војне службе 

Повреда прописа стражарске или патролне службе

Члан 23
Војно лице које повреди прописе стражарске, патролне 

нли спроводничке службе, као и наређење издаго на основу 
тих прописа,

казниће се лишењем слободе до годину 
дана.

Ако je дело одређено у првом ставу извршено код 
складишта оружја, муниције* експлозивног материјала и код 
других објеката нарочитог значаја,

казниће се учинилац лишењем слободе 
до три године.



Ако су извршењем дела из претходних ставова насту- 
пиле штетне последице које je одређена стража или патрола 
била дужна да отклони или спречи,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом до >пет година.

Ако су дела одређена у другом м трећем ставу овог 
члана извршена у мобилном или ратном стању,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање пет година 
или смртном казном.

Повреда прописа унутрашње службе

Члан 24
Војно лице које теже повреди прописе унутрашње слу- 

жбе коју je дужно да врши,
казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.

Ако je дело одређено у претходном ставу извршено у 
мобилном или ратном стању,

казниће се учинилац лишењем слободе 
најмање годину дана.

Повреда прописа о чувању државне границе

Члан 25
Војно лице које повреди прописе о чувању државне 

границе или наређења која су на основу ових прописа донета, 
казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом до пет година.

Ако je дело одређено у претходном ставу учињено из 
нехата,

казниће се учинилац лишењем слободе 
до две године.

Ако се извршењем дела одређеног у првом ставу лро- 
узрокују штетне последице које je одређено војно лице 
имало да отклони или спречи или ако војно лице омогући 
неком да неовлашћено пређе преко државне границе,

казниће лишењем‘слободе с принуд- 
ним радом најмање годину дана.

Ако je дело одређено у претходном ставу учињено у 
мобилном или ратном стању.

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање пет година 
или смртном казном.



Члан 26
Војно лице које у вршењу - своје службене дужности 

подноси рапорте или друге извештаје са неистинитом са- 
држином или прећути неку истиниту чињеницу, па услед 
riora наступе или су могле наступити штетне последице, 

казниће се лишењем слободе.
Ако je дело из првог става учињено у мобилном или 

ратном стању,
казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом.

Ако je дело одређено у претходном ставу проузроко- 
вало већу опасност или велику штету за вој^ку,

казниће се учинилац смртном казном.
Ако cv дела наведена у другом и трећем ставу овог 

члана учињена из нехата,
казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом до десет година.

Неовлашћено ношење вишег чина, ордена или другог одликовања

Члан 27
Војно лице које неовлашћено носи ознаке вишег чина 

или ранга или неовлашћено носи орден или одликовања,
казниће се лишењем слободе до годину 
дана.

Ако je дело из претходног става произвело штетне по- 
следице или je учињено са намером да се нанесе штега вој- 
ној служби,

казниће се учинилац лишењем слободе.
•\

V
Војна имовинска нривична дела 

Противзаконито отуђење и намерно оштећење војних ствари

Члан 28
Војно лице које прогивзаконито отуђи, заложи или 

преда другсш на коришћење или намерно оштети, уништи 
или присвоји војну одећу или уопште спрему која му je дата 
на привремену или сталну употребу,

казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.



Ако ce дело одређено у првом ставу односи на оружје, 
муницију. средства за саобраћај или друге ттредмете наору- 
жања,

казниће се учинилац лишењем слободе 
или лишењем слободе с принудним ра- 
дом до осам година.

За дело одређено у другом ставу учињено у мобилном 
или ратном стању,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом или смртном казном.

Лица која све наведене војне ствари било по ком 
основу примају од војних лица, ако су знала и могла знати 
да су то ствари део државне имовине, одговарају као са- 
учесници.

VI
Војна кривична дела избегавања војне службе 

Самовољно напуштање војне службе и бекство из војске

Члан 29
Војно лице које самовољно напусти јединицу или место 

службе, или* се са дозвољеног бављења ван јединице у њу 
не врати, у намери да дуже или трајно избегне војну службу, 

казниће се лишењем слободе или лише- 
‘ њем слободе с принудним радом до mee t 
година.

Ако учинилац лри саМовољном напуштању службе или 
бекству понесе са собом оружје,

казниће се лишењем слободе с принуд-
ним радом до десет година.

Ако je дело одређено у другом ставу учињено у мо- 
билном или ратном стању,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање три године 
или смртном казном.

Ако се учинилац дела одређених у првом, другом и 
трећем ставу придружио наоружаним одметничким бандама 
или непријатељским војним формацијама или пребегао v 
иностранство,

казниће се лишењем слободе с принуд-
ним радом најмање пет година и кон-
фискацијом имовине или смртном каз- 
ном и конфискацијом имовине.



Ако се учинилац дела одређених у претходним ставо- 
вима добровољно врати на војну дужност или пријави вој- 
ном или другом државном органу у рсжу од 15 дана по из- 
вршеном самовољном напуштању службе или бекству, за 
учињено дело наведено у ставу првом, односно за дело на- 
ведено у ставу другом, односно за дело наведено у ставу 
трећем и четвртом,

казниће се лишењем слободе до две го- 
дине. одно-сно лишењем слободе, одно- 
сно лишењем слободе с принудним ра- 
дом .

Припремање и организовање бекства из војске 

Члан 30
Војно лице које припрема бекство из војске скупљањем 

или наговарањем других, или на други начин ствара распо- 
ложење за бекство или ову организује,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање пет година или 
смртном казном.

Самовољно удаљење са војне службе

Члан 31
Војно лице које се својевољно удаљи из јединице или 

напусти службу преко два дана без намере трајног или дужег 
избегавања војне службе,

казниће се лишењем слободе до једне 
године.

Војно лице које се без оправданог разлога у року 
више од два дана не јави на службу прлликом постављења, 
премештаја, истека службеног пута, отсуства, боловања илн 
другог дозвољеног бављења ван јединице,

казниће се казном прописаном у првом 
ставу овог члана.

За систематско или поновљено вршење дела одређених 
у  претходннм ставовима или ако je учинилац на старешин- 
ском положај-у.

казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.

За дела одређена v претходним ставовима извршена у 
мобилном или ратном стању,

ка'зниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом.



Онеспособљвање ради избегавања вој-не службе

Члан 32
Војно лице које у намери да трајно или привремено 

избегне војну службу себе осакати или на други начин оне- 
способи за војну службу,

казниће се лишењем слободе или лише- 
њем слободе с принудним радом до пет 
година.

Војно лице које у.потребом лажних исправа, симулира- 
њем или изазивањем болести или уопште на преваран начин 
избегне вршење војне службе,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом до пет година.

Ако су дела одређена у претходним ставовима извр- 
шена у мобилном или ратном стању,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање пет година 
и конфискацијом имовине или смртном 
казном и конфискацијом имовине.

Неодазивање позиву на војну дужност и на мобилизацију

Члан 33
Војно лице које избегава да прими позив или се не ода- 

зове на војну вежбу, макевар или другу војну дужност,
казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.

Ако je учинилац дела одређеног у првом ставу лице на 
старешинском положају,

казниће се лишењем слободе најмање 
шест месеци.

Војно лице које у мобилном или ратном стању избегава 
да прими или се не одазове позиву на мобилизацију или на 
другу војну дужност у рату,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом.

Ако je дело предвиђено у претходном ставу произвело 
теже последице или већу штету за војску,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање пет година 
и конфискацијом имовине или смртном 
казном и конфискацијом имовине.



r
Избегавање војне службе из верских или других личних убеђења

Члан 34
Војно лице које избегава војну службу из верских или 

других личних убеђења,
казниће се лишењем слободе до три го- 
дине.

Ако je дело одређено у првом ставу извршено у дого- 
вору од више лица, или ако произведе тешке последице или 
већу штету за војску,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом до шест година.

Ако je дело одређено у претходним ставовима извр- 
шено у мобилном или ратном стању и произведе тешке по- 
следице или тешку штету за војску,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање две године 
и конфискацијом имовине или смртном 
казном и конфискацијом имовине.

Избегавање војне обавезе привођења стоке, возила и других 
превозних средстава

Члан 35
Војно лице које избегава законом утврђену дужност 

привођења стоке, возила и других превозних средстава на 
повремени преглед,

казниће се новчаном казном или лише- 
њем слободе до годину дана.

Војко лице које не чува или не одржава у добром и 
исправном стању стоку, возила или друга прево'зна средства 
која су утврђена као способна за службу Оружаним снагама 
или на други начин повреди своје обавезе које се односе на 
стоку, возила или друга превозна средства одређена за слу- 
жбу у Оружаним снагама,

казниће се казном прописаном у првом 
ставу овог члана.

Ако je дело одређено у првом ставу овог члана извр- 
шено за време мобилног или ратног стања,

казниће се учинилац лишењем слободе 
до две године.



Еојна кривична дела повреде војне тајне 
Објављивање војних тајни ,

Члан 36
Војно лице које објављује или на други начин открива 

податке о оружаним снагама или одбранбене способности 
земље који претстављају војну тајну,

казниће се лишењем слободе најмање 
годину дана или лишењем слободе с 
принудним радом до осам година.

Војно лице које поверене му податке наведене у првом 
ставу непрописним или несавесним чувањем изгуби или их 
на други начин учини доступним непозваним лицима,

казниће се казном прописаном у првом 
ставу овог члана.

Ако се у случајевима наведеним у претходним ставо- 
вима ради о војним подацима, који не претстављају војну 
тајну, али je њихово објављивање због њиховог поверљи- 
вог карактера забрањено,

казниће се учинилац лишењем слободе 
или лишењем слободе с принудним ра- 
дом до пет година.

Ако je дело одређено у првом ставу проузроковало или 
je могло проузроковати особито тешке последице или ве- 
лику штету за војску, које je извршилац могао и морао 
предвидети,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање пет година и конфи- 
скацијом имовине или смртном казиом 
и конфискацијом имовине.

Противзаконито дописивање за време рата

t Члан 37
Војно лице које, ван случај-ева предвиђених међународ- 

ним споразумима или домаћим прописима, дописује се или 
на други начин одржава везу за време рата са лицима која 
се налазе у саставу непријатељске војске или бораве на не* 
пријатељској територији или у областима заузетим од не- 
пријатељских трупа,

казниће се лишењем слободе до три го- 
дине.



Војна кривична дела шпијунаже и издаје 

Војна шпијунажа

Члан 38
Војно лице које саопшти.или гсреда страној држави, 

непријатељској војсци или којој другој непријатељској орга- 
низацији или лицу које за њих ради знаке распознавања, 
шифру, планове напада ,или одбране или поједина наређења 
у вези са овима или друге лодатке и документа која се од- 
носе на оружане снаге или одбранбену способност земље,

казниће се лишењем слободе с принуд-
ним радом најмање пет година и кон-
фискацијом имовине.

Војно лице које податке назначене у првом ставу краде 
или прикупља у циљу саопштења или предаје страној др- 
жави, непријатељској војсци или којој другој непријатељ- 
ско} организацији или лицу које за њих ради,

казниће се казном прописаном у ставу 
првом овог члана.

Војно лице које се обавеже да ће за рачун стране др- 
жаве, непријатељске војске или неке друге непријатељске 
организације скупљати податке наведене у првом ставу овог
члана или да ће радити на организацији мреже у циљу еку-
пљања и предавања наведених лодатака, или ступи у службу 
■стране државе, непријатељске војске или друге непријатељ- 
ске организације у циљу скулљања наведених 'података, или 
организовања мреже за скупљање или лредавање ових по- 
датака,

казниће се казном наведеном у првом 
ставу овог члана.

Ако je дело одређено у лретходним ставовима учињено 
у  рату или проузроковало или могло проузроковати тешке 
последице,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање десет го- 
дина и конфискацијом имовине или 
смртнбм казном и конфискацијом имо- 
вине.



Намерно предавање непријатељу трупа, утврђења и оружја

Члан 39
Старешина који у намери да помогне непријатељу не- 

посредно,. пре почињања непријатељства или за време рата:
1) дреда поверене му трупе непријатељу;
2) уништи или битно оштети војно утврђење, брод, ваз- 

духаплов, војно складиште или друга војна оружја или 
средства;

3) преда непријатељу неуништена или битно неоште- 
ћена војна оружја или средства наведена у тачци другој овог 
става или их остави при наређеном повлачењу;

4) одбије или се иначе самовољно не придржава наре- 
ђења примљених за борбу;

5) пропусти да у борби потпомогне суседне јединице;
6) лропусти да изврши потребне мере осигурања и обез- 

беђења трупа на положају или кантонману,
казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање десет година и кон- 
фискацијом имовине или смртном каз- 
ном и конфискацијом имовине.

Ако су дела одређена у првом ставу извршена противно 
војним правилима а не у циљу помагања непријатеља,

казниће се учинилац лишењем слободе 
најмање две године или лишењем сло- 
боде с принудним радом од једне до 
шест година.

Ако je дело одређено у претходном ставу проузроко- 
вало тешке последице или тешкуч штету за војску,

казниће се учинилац лишењем слободе 
с принудним радом најмање шест го- 
дина и конфискацијом имовине или: 
смртном казном и конфискацијом имо- 
вине.

Самовољно напуштање борбе и предаја непријатељу

Члан 40
Војно лице које за време борбе самовољно напусти ,п о  

ложај или побегне са места борбе или напусти ратни брод, 
авион, тенк или друго механизовано. оружје, или се преда 
непријатељу без оправдања у постојећем борбеном стању,



или одбије да употреби оружје за време борбе, или пређе 
на непријатељску страну,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање пет година и конфи- 
скацијом имовине или смртном казном 
и конфискацијом имовине.

Напуштање брода који тоне и оштећеног авиона, тенка 
или другог механизованог оружја пре времена

Члан 41
Командант ратног брода који напусти ратни брод који 

тоне пре него што je до краја извршио своју службену ду- 
жност као и чланови посаде брода који напусте брод који 
тоне пре него што je за то издата потребна наредба ко- 
манданта,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање пет година или 
смртном казном.

Члан посаде војног авиона, тенка или другог механи- 
зованог оружја који напусти војни авион, тенк или механи 
зовано оружје пре него што су постали неопособни за борбу 
или пре него што je до краја иЗвршио дужност коју je 
с обзиром на стање наведеног оружја могао и морао из- 
вршити,

казниће се казном прописаном у ставу 
првом овог члана.

IX
Војна кривична дела у зони ратних операција
Одузимање ствари од убијених и рањених на бојишту

Члан 42
Војно лице које на бојишту од убијених и рањених 

противзаконито одузме ствари,
казниће се лишењем слободе.

Ако je дело одређено у првом ставу учињено систе- 
матски или у намери пљачке или ако проузрокује теже по- 
следице,

казниће се учинилац лишењем слободе 
најмање пет година и конфискацијом 
имовине.



Ako je дело одређено у претходном ставу учињено на 
нарочито свиреп начин или проузрокује нарочито тешке по- 
следице,

казниће се учинилац смртном казном и 
конфискацијом имовине.

Чињење кривичних дела под изговором војне потребе

Члан 43
. Војно лице које у области војних операција над ста- 

новништвом или њиховом имовином под изговором војне 
потребе врши насиље, разбојништво, отимање, противправно. 
уништење насеља или имовине, крађу или друга противт 
правна 'присвајања имовине,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање годину дана и кон- 
фискацијом имовине.

Војно лице које издаје наредбе за вршење дела одре- 
ђених у првом ставу или ако су та дела извршена системат- 
ски или су проузроковала нарочито тешке последице или 
тешку штету за војску,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање десет година и кон- 
фискацијом имовине или смртном каз- 
ном и конфискацијом имовине.

X
Војна кривична дела нарушавања међународних споразума

о вођењу рата 
Злоупотреба знакова Црвеног крста

Војно лице које у зони ратних операција нареди да 
лица која на то немају лраво носе 'знак Црвеног крста или 
друге прописане знаке за санитетско и неборачко особље, 
или ко неовлашћено носи ове ознаке или злоупотреби за- 
ставу Црвеног крста,

казниће се лишењем слободе до две го- 
дине.

Сурово поступање са ратним заробљеницима

_ Члан 45
Војно лице које противно ратним правилима сурово 

поступа са заробљеницима или намерно онемогућује и спре-



чава да користе^права која имају по међународним пропи- 
сима и ратним правилима,

казниће се лишењем слободе до три го- 
дине.

Војно лице које je >по свом положају или позиву дужно 
да се стара о заробљеним болесницима и рањеницима, ако 
према болесницима и рањеницима поступа са суровошћу или 
ако несавесно и немарно врши своју дужност указивања 
неге и лечења,

/  казниће се лишењем слободе.

XI
Кривична дела у дотицају са тешким војним 

кривичним делима
Непријављивање тешких војних кривичних дела и прикривање 

њихових учинилаца

Члан 46
Ко не пријави да се припрема или да je учињено дело 

самовољног напуштања војне* службе и бекство из војске 
(члан 29, став 3 и 4), припремање и организовање бекства из 
војске (члан 30), неодазивања позива на војну дужност и на 
мобилизацију (члан 33, став 3 и 4), војне шпијунаже (члан 
38), издаје у рату (члан 39), самовољног напуштања борбе и 
предаје непријатељу, како му je то познато,

казниће се лишењем слободе до три го- 
дине.

Ко прикрива учиниоце војних кривичних дела одређе- 
них у претходном ставу,

казниће се лишењем слободе 'најмање 
годину дана или лишењем слободе с 
принудним радом најмање до пет го- 
дина.

Ако je учинилац дела одређеног у првом ставу војно 
лице, на старешинском положају,

казниће се казном прописаном у ставу 
другом овог члана.

. Ако je учинилац дела одређеног у другом ставу војно 
лице, на старешинском положају,

казниће се лишењем слободе с принуд- 
ним радом најмање годину дана.



Прелазне и завршне одредбе

Члан 47
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе 

прописи Уредбе о војним судовима од 24 маја 1948 године, 
као и сви остали пролиси ко}и су му противни.

Члан 48
Овај закон ступа на снагу по истеку тридесет дана од 

дана његовог објављивања у „Службеном листу Федеративне 
Народне Републике Југославије“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ВОЈНИМ КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА

Предлог закона о војним кривичним делима претставља 
нов допринос развоју нашег социјалистичког кривичног зако- 
нодавства. Као и други кривични закони које je Народна 
сиупштина ФНРЈ, после Општег дела Кривичног законика, 
донела на својим последњим заседањима, тако и предлог- 
овог закона чини нову карику у постепеној изградњи посеб- 
ног дела јединственог Кривичног законика наше земл>е. Због 
тога и обрада Закона о војним кривичним делима носи неиз- 
бежно обележје јединственог система о кривичној одговор- 
ности и казни, јединствене нераскидиве повезаности у борби 
радног народа наше земље да заштити од друштвено опа- 
сних делатности ново демократско државно уређење, соци> 
јалистичку изградњу, националну независност и личност 
нашег’ грађанина и његова права.

I
Предлог закона о војним кривичним делима заснива се 

на принципима о војном кривичном делу и казненој санкцији 
против учинилаца ових дела који су се јавили и изграђивали 
у току ослободилачке борбе, налазећи свој правни израз већ 
у документима првих година ослободилачког рата. Ослободи- 
лачки рат наших народа није био само оружани устанак па- 
триотских снага наше земље под руководством Комунистичке



партије против окупатора и њихових домаћих слугу. У п о  
редо са ширењем и јачањем ослободилачког рата развијала 
се дубока народна револуција социјалистичка по свом карак- 
теру и тенденцијама. Отуда стварање и развој оружане снаге 
наших народа није претстављало само формирање борбене 
и ослободилачке армије, него и стварање армије новог типа, 
народне социјалистичке армије. Нова народна армија, уз 
народну власт и друге револуционарне демократске преобра- 
^каје, захтевала je нове правне норме које ће учврстити 
њену организацију и заштићивати њен установљени поредак, 
унутрашње односе, дисциплину и борбену револуционарну 
спремност. На тај начин, као и цео стари државни апарат и 
његов правни поредак тако je и апарат и правни поредак 
старе војске био разбијен и напуштен упоредо са стварањем 
нове регуларне народне армије — Југословенске армије. 22 
децембра 1941 формира се у Рудом Прва пролетерска бри» 
гада. Одмах затим наредбом Врховног штаба — која je 
објављена у БИЈЈТЕНУ Врховног штаба НОП и ДОЈ од де- 
цембра 1941 до јануара 1942 — оснивају се при свим народно- 
ослободилачким одредима Југославије и пролетерским бри- 
гадама војни судови, који добијају за задатак да суде ли- 
дима оптуженим за следећа војна кривична дела и кривична 
дела против народа која претстављају једну неразрушиву 
целину: дела шпијунаже, издаје народне борбе, дезертерства, 
пљачке и убиства, ометање војних јединица у извршавању 
њихових задатака. (Нешто мање од годину дана доцније, у 
Наредби Врховног штаба о народноослободилачким одбо- 
рима од септембра 1942 године ставља се у надлежност вој- 
них судова гоњење шпијуна, издајника, плаћеника и агената 
непријатеља, борба против саботера и паникера. Поред На- 
редбе Врховног штаба за стварање војних судова од 29 де- 
цембра 1942 године, којом се поставља војно кривично дело 
као дело војних лица, ,,Уредба о војним судовима“ од 24 
маја 1944 претставља најважнији и најпотпунији докуменат 
у области војног кривичног законодавства у току ослободи^ 
лачке борбе. Поред организационих питања војног судства, 
у овој уредби je разрађен систем дела за која суде војни су- 
дови. Према овом систему три су основне групе ових кривич- 
них дела: а) ратни злочини, б) кривична дела народних не- 
лријатеља, и в) кривична дела војних лица и ратних заро- 
•бљеника. Познато je колико je овај систем служио за руко- 
водно начело при изградњи нашег новог кривичног законо-



давства после доношења Устава и нових кривичних закона. 
Што се тиче сектора војних кривичних дела, чл. 15 ове 
уредбе, који садржава скалу нових војних кривичних дела> 
служио je и после свршетка рата до данас као законски 
основ за  одговорност и кажњавање војних лица за војна 
кривична дела. Предлог закона који се предлаже укида члан 
15 уредбе и замењује га разрађеним системом војних кри- 
вичних дела сагласно новим напредним социјалистичким 
приндипима нашег општег кривичног законодавства, као и 
задацима, развијеној структури и увећаним потребама ору- 
жане силе Федеративне Народне Републике Југославије, - -  
Југословенске армије и других Оружаних снага ФНРЈ.

Из овог јасно проистиче да лредлог новог закона о 
војним кривичним делима има своје полазне тачке у војном 
кривичном праву које се изградило iy току ослободилачке 
борбе и изразило у важним политичким и правним докумен- 
тима. Наслањајући се на ове документе, користећи уопшта- 
вање праксе у примени ових правних докумената од стране 
наших војних судова, као и укључујући се у опште принципе 
кривичног законодавства и казнене политике ФНРЈ, кори- 
стећи при томе тековине војне кривично-правне теорије и 
војно-кривичног законодавства напредних земаља iy првом 
реду СССР-а, Предлог закона о војним кривичним делима je 
у исто време наставак и усавршавање војно-кривичног зако- 
нодавства које je настало у току народне револуције и из* 
градње наше Армије.

Сагласно томе у лредлогу je решен и централни про- 
блем војно-кривичног законодавтства, проблем војног кри- 
вичног дела. Војно кривично дело je „за.коном одређено дру- 
штвено опасно дело које учини војно лице и које je управ- 
љено против установљеног поретка војне службе у Оружа- 
ним снагама ФНРЈ, њихове чврстине и борбене способности“ 
(чл. 2). Постављајући на овај начин појам војног кривичног 
дела, предлог даје одређено руководство нашим војним су- 
довима и усваја резултате напредне науке војног кривичног 
права. У том правцу вреди напоменути јасно одређивање 
појма војног лица који je важан општи елеменат за посто- 
јање војног кривичног дела. Проширујући круг војних лица 
са припадника активног и резервног састава Оружаних снага 
на извесне појединце који имају законом одређене дужности 
и обавезе према Армији, лредлог закона избегава две слабо- 
сти традиционалног кривичног законодавства у свим бур-



жоаским државама. Он с једне стране одбацује могућност да 
војно кривично дело може учинити 'неко ко није у смислу- 
закона војно лице a с друге стране спречава стару праксу да 
се круг војних лица стално повећава нижим и споредним про- 

«писима, мимо Закона о војним кривичним делима.
Поред овог основног проблема војног кривичног лрава, 

предлог садржи још неколико важних принципа који су 
истина специфични за војно кривичну одговорност, али који 
у исто време допуњавају и даље разрађују наш општи си- 
стем кривичног законодавства. Доследно материјалном појму 
војног кривичног дела као законом одређеног друштвено 
опасног дела, предлог садржи правну основу за прелажење 
са плана кривичне одговорности на план самодисциплинске 
одговорности у случајевима кад делатност војног лица, иако 
je законом одређена као кривично дело, у конкретном слу- 
чају претставља малу или незнатну друштвену опасност. У 
животу и функционисању Оружаних снага наше земље од 
посебне je важности ова могућност прелажења са кривичне 
на дисциплинску одговорност, јер под одређеним условима 
дисциплина Оружаних снага и сврха кажњавања могу бити у 
пуној мери остварени, и нарочито брже и ефикасније осгва- 
рени, применом дисциг^инског поступка и изрицањем дис- 
циплинских казни.

Предлог закона затим садржи начело ослобођења од  
кривичне одговорности потчињеног који учини кривично дело 
извршујући наређење претпостављеног. За чврстину и дис- 
циплину наше Армије и целокупне Оружане силе наређење 
претпостављеног јесте и мора бити за.кон за потчињеног. 
Потчињени није и не може бити овлашћен да се упушта у 
испитивање оправданости и умесности наређења. Он мора 
наређење да изврши без поговора, одлагања или колебања. 
To je основно начело војне дисциплине. To одговара зада- 
цима сваке војске, а нарочито наше Армије, која има задатке 
да буде на стражи драгоцених и огромних жртава остваре- 
них тековинама националне независности, безбедности и чвр- 
стине народне државе, која изграђујући социјализам ствара 
бољи и лепши живот за огромну већину наших народа, за 
целокупни радни народ наше земље. Међутим, потврђујући 
принцип чврсте војне дисциплине, предлог не прихвата реак- 
ционарночмилитаристичку тезу о апсолутној слепој дисци- 
плини. Услед тога, предлог не захтева ону дисциплину која 
води у вршење ратних-злочина и других тешких кривичних



дела, и услед тога не даје ослобођење потчињеном који би 
извршио наређење управљено на чињење оваквих дела. Ова- 
кво схватање овог важног питања војног кривичног права 
није само последица схватања дисциплине у народној ар- 
мији, него je и сагласно с принципима кривичне одговорно- 
сти за ратне злочине које су поставиле Уједињене нације у 
својим најважнијим и најпрогресивнијим политичким и прав- 
ним документима. (Декларација у Јалти, Статут Међународ- 
ног војног суда, Нирнбершка пресуда од 1 октобра 1946 го- 
дине против Геринга и осталих нацистичких ратних злочи- 
наца).

Предлог закона најзад садржи једну нову тековину на- 
предног кривичног права која се састоји у одлагању извр- 
шења казне за време рата. Поред могућности одлагања из- 
вршења казне до краја ратног стања, предлог закона пред- 
виђа и могућност ослобођења ооуђеног од извршења казне 
ако се у току рата одликује. пожртвованошћу, храбрим др- 
жањем или стекне какве друге заслуге у рату.

Поред ових битних питања војног кривичног законо- 
давства, предлог доноси још неколико важнијих решења 
која произилазе из специфичности карактера војног кривич- 
ног дела или војног лица, као што су одредбе о изрицању 
типично војних казни, одредбе о отежавајућим и олакшава- 
јућим околностима карактеристичне за војна лица, одредбе
о ублажењу и ослобођењу од казни и о извршењу смртне 
казне над војним лицима.

II

Полазећи од наведених општих принципа, предлог по- 
ставља и решава питање система војних кривичних дела тако 
да у исто време изражава њихову специфичност и њихову 
органску повезаност са јединственим системом нашег Кривич- 
ног законика и уопште кривичног законодавства.

Услед тога, на првом месту, овај закон не садржи по- 
себни војни кривични законик, ;кривични законик за војску, 
као што je то био случај са војним кривичним законом старе 
Југославије и са војним кривичним законима скоро свих зе- 
маља осим Совјетског Савеза. У буржоаској држави војни 
кривични законик се издваја од целокупног система позитив- 
ног кривичног права, јер се војска издваја од грађанске др- 
жавне организације. Војска се намерно изолира из друштве> 
ног живота, претвара у организацију за себе, у  повлашћену



касту која се васпитава за угушивање напредних друштвених 
и националних покрета или за империјалистичку експанзију. 
За такву војску се прави посебни кодекс.

У социјалистичкој држави армија je оружана снага на- 
рода. Она има своје посебне задатке, организацију и дисци- 
плину, али она није одвојена из система државне организа- 
ције социјалистичке државе, односно народне државе која 
изграђује социјализам. Она je важна и неразлучива полуга 
јединственог државног апарата изражавајући његове основе 
и опште карактеристике. Њен кодекс није закон посебног 
милитаристичког права, него јединственог социјалистичког 
лрава.

Услед оваквог положаја Оружаних снага ФНРЈ у дру> 
штвеном и државном уређењу ФНРЈ, предлог овог закона 
садржи еамо она (Кривична дела која су управљена против 
установљеног поретка војне службе и која учини војно лице, 
а не сва друга дела за која може одговарати војно лице. 
Војно лице одговара као сваки други грађанин за учињена 
друга кривична дела као што су дела против народа и др- 
жаве, против општенародне, задружне и друге друштвене 
имовине или друга кривична дела. Предлог овог закона обу- 
хвата војна кривична дела и њих сматра само као ј-едну 
групу iy општем систему кривичних дела у нашој земљи. 
Уелед тога проистиче и друга важна карактеристика овог- 

 ̂ предлога.
Војни кривични закони обично садрже велики број кри- 

вичних дела (стари југословенски je имао преко 160). Наш 
предлог овај број знатно смањује и утврђује само она дела 
која су уперена против установљене војне службе, њене уну- 
трашње чврстине, борбене готовости и њене народне струк* 
туре услед које се васпитава како за чување независности 
земље и за гајење мирољубивих односа са другим народима 
тако и за поштовање, у случају рата, ратних закона и оби- 
чаја које признаје међународно право цивилизованих зе- • 
маља. Полазећи од ових основа, изграђена je и систематика 
овог закона која обухвата следеће групе војних кривичних 
дела:

а) дела против старешинства; војне части и угледа вој- 
ске (чл. 10—16)

б) дела против службене дужности (чл. 17—2(2)
в) кривична дела нарушења правилног рада војне слу' 

жбе (чл. 23—27)



г) војна имовинска кривична дела (чл. 28)
д) дела избегавања војне службе (чл. 29—35)
ђ) дела повреде војне тајне (чл. 36 и 37)
е) дела шпијунаже и издаје (чл. 38— 41)
ж) дела у зони ратних операција (чл. 42 и 43)
з) дела нарушења међународних споразума о вођењу 

рата (чл. 44—45)
и) кривична дела у дотицају са тешким војним кривич- 

ним делима.
Предлог овог закона о војним кривичним делима са- 

држи све потребне елементе за заштиту Оружаних снага 
ФНРЈ од друштвено опасних делатности војних лица. Он са- 
држи, поред кривичних дела познатих у војном законодав- 
';Ству скоро свих земаља, још и она дела која претстављају 
научно уопштавање кривичне праксе из прошлог рата и раз- 
воја ратне технике (на пример војна кривична дела у  вези 
са авијацијом, механизованим оружјима итд.). Одређивање 
елемената дела и казне пажљиво je формулисано и одме- 
рено. Али оно што суштински разликује војна кривична дела 
у овом предлогу од одговарајућих дела у војно-кривичном 
закону старе Југославије јесте карактер и улога Југословен- 
ске армије према старој војсци. Ранија војна кривична дела 
штитила су поредак организације одвојене од народа и ва- 
спитаване да буде оружани апарат за одржавање експлоата- 
торске мањине реакционарних клика старе Југославије про- 
тив интереса и тежњи велике већине народа. Нови кривични 
законик садржи дела и казне којима се заштићава и учвр- 
шћује народна војска, армија која стоји на стражи народне 
државе, њене социјалистичке изградње, независности и без- 
бедности.

На крају, хоћу да истакнем да овај закон није само оби- 
чан кривични закон. Он претставаља важно средство васпи- 
тања наше Армије у духу чувања дисциплине, старешинског 
односа и угледа службе, у духу савесног и одговорног вр- 
шења службене дужности, у духу љубави и оданости према 
социјалистичкој домовини и њеној Армији. Он садржи много 
елемената у којима се огледа чврста челична дисциплина ору- 
жаних снага али и човечански и другарски односи између 
војника и командног кадра —- односа у којима нема разлике 
између увреде претпостављеног и увреде потчињеног и у  
којима се забрањује свако малтретирање и вређање личности 
војника, тако познато у старој војсци. Овај кодекс васпитава



кадрове наше Армије у правцу пожртвованости, служења 
-отаџбини без колебања и страха, у правцу развијања мо- 
ралне чврстине и хероизма о којима je наша Армија iy Т0Ку 
ослободилачког рата показала тако чувене и славне примере. 
Најзад, у овом закону се огледа васпитавање наше Армије у 
духу чувања мира и мирољубивих односа међу народима, 
као и у духу поштовања свих утврђених ратних закона и 
обичаја.

На основу свега тога, види се да предложени Закон о 
војним кривичним делима претставља још један корак даље 
за учвршћење и правилан рад Оружаних снага ФНРЈ, за 
учвршћење законитости у раду наших војних судова и у жи- 
еоту Оружаних снага.

9 новембра 194в године 
Београд

Министа.р народне одбране, 
Марш(ал Југославије
Јосип Броз Тито, с. р.

И З В Е Ш Т  А Ј
ЗАК0Н 0ДАВН 0Г ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ВОЈНИМ 

КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ 

Законодавни одбор 
Бр. 199 

20-XI-1948 
Бе^град

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e о г p а д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скулштине 
ФНРЈ на својим седницама од 16, 17, 18 и 20 новембра 1948 
године претресао je Предлог закона о војним 'кривичним де- 
лима, достављен му од Претседника Савезног већа, а који je 
на основу чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној 
скупштини ФНРЈ на решавање.



Законодавни одбор једнодушно je усвојио у начелу овај 
законски предлог као што je једнодушно и једногласно 
усвојио и све потребне измене и допуне које су предлагане 
од стране појединих чланова Законодавног одбора.

У начелној дискусији подвучено je следеће: Предлог за- 
кона о војним кривичним делима резултат je стечених иску- 
става у раду органа којима je било поверено обављање 
војно-кривичног правосуђа, почев од првих дана стварања 
наше народне ,армије па до садашњих дана, као што je и ре- 
зултат усвојених достигнућа напредне науке у области војно- 
кривичног права.

Надаље, његове се битне особине састоје, поред осталог, 
у томе што je постављен као саставни део, и то органски 
део јединственог система нашег кривичног законодаветва и 
друго, што се као органски део тога система темељи на 
општим лринципима нашег социјалистичког кривичног права 
који су нашли свој правни израз у Општем делу Кригвичног 
законика.

С обзиром на овакву ситуацију — пошто предлог закона 
не отступа од општих принципа нашег кривичног права, го 
je Законодавни одбор имао само задатак да оцени питање 
општег појма војног кривичног дела, његове предвиђене 
облике и казнене санкције.

Услед тога je Законодавни одбор, претресајући овај за- 
конски предлог у појединостима, прецизирао појам војног 
кривичног дела тако, да се из коначно усвојене дефиниције 
јасно види, да je објекат напада установљени поредак војне 
службе у Оружаним снагама ФНРЈ, њихова чврстина и бор- 
бена способност, а субјект тог дела војно лице (чл. 2 пред- 
лога закона). С тиме у вези прецизиран je и појам војног 
лица као субјекта војног кривичног дела (чл. 3 предлога 
закона).

Потребно je још посебно указати и на измену форму- 
лације чл. 7 предлога закона, чија je суштина у томе да je  
у њој јасно изражено да учинилац у случају извињавајуће 
заблуде није кривично одговоран. Овакво преци^зирање 
члана 7 предлога закона било je потребно ради тога, што би 
се лрема ранијој формулацији положај учиниоца, о коме je 
р°ч у том члан\\ >forao схватити и тако као да je он увек 
одговоран, тј. да јс он одговоран и у случају заблуде. Новом 
формулацијом je само учињен јаснијим смисао овог прописа 
који уствари предвиђа околност која може довести до убла.'



жења казне, односно до ослобођења од казне иако постоје 
како објективни тако и субјективни (виност) услови кри- 
вичне одговорности.

Што се тиче извршених измена, односно допуна, у оста- 
лим члановима, оне су мањег значаја.

*
II

Сагласно истакнутом и на основу претреса сваког члана 
Предлога закона о војним кривичним делима, a no ло- 
стигнутој сагласности Редакдионог одбора оба већа, Зако- 
нодавни одбор je слободан да Савезном већу шредложи сле- 
деће измене и допуне у тексту наведеног законског предлога:

У тексту закона римске ознаке глава стављати испред 
текста.

Наслов под I ставити испод члана 1.
Члан 2 мења се и гласиг:

„ В о ј н о  кривично дело je законом одређено друштвено 
опасно дело које учини војно лице и које je управљено про- 
тив установљеног поретка војне службе у Оружаним снагама 
ФНРЈ, њихове чврстине и борбене способности.

Друштвено опасно дело које, иако законом одређено као 
војно кривично дело, својим малим значајем и незнатношћу 
штетних последица претставља незнатну друштвену опа- 
сност, повлачи дисциплинску одговорност и распраеља се 
према дисциплинским прописима.“

Члан 3 мења се и гласи.:
,,Војна лица у смислу овог закона јесу: војници, подофи- 

цири, офиц'ири и војни службеници у сталној служби у 
Армији, војни обвезници за време трајања војне вежбе или 
вршења друге војне дужности, припадници народне мили-* 
ције, лица на служби у војним јединицама, установама и пре- 
дузећима, као и друта лица која у времену учињеног војног 
кривичног дела стоје у привременом или, сталном службеном 
односу или законом прописаној обавези' према Оружаним 
снагама ФНРЈ, или која за  време рата као снабдевачи уче- 
ствују у снабдевању фронта и позадине.“

Поднаслов изнад члана 5 мења се и гласи: „Посебни про- 
писи о изрицању казни“ .

Члан 5. У првом ставу, у трећем реду, уместо речи „про- 
тив војних лица“ ставити речи „или војним лицима“. У тач.
1, у другом реду, после речи „чина“ ставити запету, а место 
речи „војним чиновницима" ставити „војним службеницима“,



,као и свуда у законском тексту. У трећем реду, место речи 
„губитак“ ставити „казна губитка“. У тач. 2, у другом реду, 
брише се реч „изречене“, а уместо речи „годину дана“ ста- 
вити речи „једне године“. У четвртом реду, после речи „чина“ 
ставити запету, у петом реду, место речи „и кад та казна“ 
ставити речи „кад та казна и“. У тач. 3, у последњем реду, 
место речи „активном својству“ ставити „сталној служби;“ .

Члан 6. У првом и другом реду првог стдва, место речи 
„против учинилаца војних кривичних“ ставити речи „учини- 
оцу војног кривичногЧ У другом ставу, уместо речи ,,.при од- 
меривању казне против учинилаца војних кривичних дела 
као олакшавајуће околности сматраће се и:“ ставити речи 
„При одмеравању казне учиниоцу војног кривичног дела сма- 
траће се као олакшавајуће околности и:“ .

У поднаслову изнад чл. 7, уместо речи „ослобођења“ 
ставити ,,за ослобођење“.

Члан 7 мења се и гласи:
„У оквиру примене одредаба чланова 62 и 63 Општег 

дела Кривмчног законика, у случају постојања одговорности 
за војно кривично дело, као основ за ублажавање казне' или 
за  ослобођење учиница од казне сматраће се и околност да 
je  учинилац учинио дело у уверењу да то изискују потребе 
војне службе или ратни захтеви.“

Члан 8. У првом .ставу, у трећем реду, уместо „се“ ста- 
©ити „суд истом“ . У четвртом реду, испред речи „демобили- 
зације“ додата реч „до“. У другом ставу, у првом реду, уме- 
сто „и“ ставити запету, у трећем реду, после речи „рату“ ста- 
вити запету, а уместо речи „ставиће“ ставити реч „може“. 
У четвртом реду, после речи „завршетку“ ставити реч „ста- 
вити“.

У поднаслову изнад члана 9, уместо речи „према“ ста- 
вити „над“.

Члан 9 мења се и гласи:
,,Над војницима, подофицирима, официрима и војним 

службеницима, осуђеним на смртну казну, ова се извршује 
само стрељањем.“

- У .поднаслову изнад чл. 10, у првом реду, брисати реч 
„Војна“.

Члан 11. У првом ставу, у трећем реду, после речи „ду- 
жност“ ставити запету, а место речи „или га“ ставити речи 
„или ова лица“. У трећем ставу, други и трећи ред, место 
речи „при постојању тежих доследица“ ставити „je проузро- 

^ковало теже последице,“ . У шестом реду брисати реч „дана“.



Члан 12. У другом ставу, други. трећи.и четвртн ред, по- 
сле речи „претпостављеном“, „насиљем“ и „рата“ ставити за- 
пете. У другом реду истог става, уместо речи „против прет- 
постављеног“ ставити „према претпостављеном“. У четвртом 
реду, уместо речи „при постојању тешких последица“ ста- 
вити „ако je проузроковало теже последице,“.

Поднаслов изнад члана 13 мења се и гласи: „Наношење 
телесне повреде старешини“.

Члан 13. Први став мења се и гласи: „Војно лице које, 
у служби или ван ње, нанесе телесну повреду старешини, 
казниће се лишењем слободе најмање три месеца“. У другом 
ставу, v првом реду, после речи „или“ додати „ je“.

Члан 14. У првом ставу, у првом реду, после речи „де- 
лом“ ставити запету, у другом реду, иза речи „ње“ ставити 
запету, v трећем реду, уместо речи .,војне установе или ру- 
ководиоце,“ ставити речи „војну јединицу односно установу 
или руководиоце,“ . У другом ставу, у првом реду, уместо 
речи „Учинилац који“ ставити речи „Војно лице које“. У дру- 
гом реду, уместо речи „обуку“ ставмти речи „службу или на- 
ставу“. У трећем реду, место „њене“ ставити „њихове“.

Поднаслов изнад члана 15 мења се и гласи: „Наношење 
увреде или клевете претпостављеном или потчињеном“.

Члан 15. У првом ставу, у првом и другом реду, бришу 
се речи „или клевета“, а после речи „старијег“ додати речи 
„односно потчињеног или млађег,“. Други став мења се и 
гласи: „За увреду нанесену претпостављеном или страријем 
односно потчињеном или млађем насилним начином,

казниће се учинилац лишењем слободе најмање 
три месеца.“

'Трећи став мења се и гласи: „Војно лице које у служби или 
ван ње, оклевета претпостављеног или старијег, односно 
потчињеног или млађег,

казниће се лишењем слободе најмање три месеца.
Члан 16. У првом реду брисати реч „изјашњава“. У дру- 

гом реду иза речи „службе“ ставити реч „изјашњава“, a 
место речи „и“ ставити запету. У трећем реду брисати речи 
.„као и“. У четвртом реду место „и“ ставити „или“ .

У наслову III главе брисати реч „Војна“.
Члан 17. У првом ставу, други ред, после речи „или“ до- 

дати „из“. У трећем и ' четвртом реду, место „и“ ставити 
„или“. Други став мења се и гласи: „Ако- војно лице на ста- 
решинском положају изврши злоупотребу службеног поло-



жаја или овлашћења, прекорачи овлашћење, не изврши слу- 
жбену дужност или немарно или несавесно врши дужност, 
па услед тога наступи поремећење правилног рада њему по- 
верених снага или послова, или откривање и ширење војне 
тајне, или друга тежа последица, као и ако су ове последице 
могле настати а учинилад je тога био свестан,

казниће се лишењем слободе с принудним радом. 
до десет година.“

Члан 18. У другом реду, место речи „које“ ставити. 
„овог“, а брисати реч „потчињеног“.

У поднаслову изнад чл. 19, место речи „млађима“ ста- 
вити реч „млађим“.

Члан 19. У првом ставу, други ред, место речи „потчи- 
њенима“ ставити реч „потчињеним“. У трећем реду, после 
речи „поступа“ ставити запету, а место речи „и.х“ ставити 
„га“. У четвртом реду, место речи „њима“ ставити „њему“. 
У другом ставу, нови ред, место речи „извршење овог деЛа 
учињено“ ставити „ово дело чињено“.

У поднаслову изнад чл. 21, уместо „или“ ставити „и“.
Члан 21. У првом реду, уместо речи „осим случаја рат- 

ног стања“ ставити речи „у редовном стању,“. У другом реду^ 
после речи „разоружано“ брисати запету и додати речи „од 
неовлашћеног лица,“.

Члан 22. У првом ставу, т£ећи ред, носЛе речи „ње ста- 
вити 3arieTy, у четвртом реду, уместо речи „каквог лица“  ̂
ставити речи „неком лицу,“ .

Члан 23. У првом ставу, петом реду, место „годину дана“ 
ставити „једне године“ . У другом ставу, први ред, место 
речи „извршено“ ставити „овог члана учињено“ . У трећем; 
реду, уместо „и“ ставити ,,или“. У трећем ставу, у другом 
и трећем реду, уместо речи „одређена стража или патрола 
била дужна“ ставити речи „одређено војно лице било дужно‘4 
У чствртом ставу, у другом реду, ухместо речи „извршена“ 
ставити „учињена“ .

Члан 24. У другом став^, у првом реду, уместо речи. 
„извршено“ ставити „учињено“, а у четвртом реду уместо 
речи „годину дана“ ставити „једну годину“.

Члан 25. У трећем ставу, у лрвом реду, после речи „дрвом 
ставу“ додати речи „овог члана“, као и свуда у тексту за- 
кона. У трећем ставу, последњи ред, место „годину дана“- 
ставити „једну годину“.



Члан 26. У првом ставу, други ред, место речи ,.подноси 
рапорте или друге извештаје ca“ ставити „поднесе рапорт 
или други извештај с“. У четвртом реду, место речи „наступе 
или су могле“ ставити „наступи или je могла“. У петом реду 
место речи „штетне лоследице,“ ставити „штетна после- 
дица,“ . У трећем ставу, у трећем реду, место речи „војску“ 
ставити речи „оружане снаге,“. У четвртом ставу, у првом 
реду, уместо речи „наведена“ ставити „одређена“.

У поднаслову изнад члана 27, уместо речи „вишег“ ста- 
вити реч „ознаке".

Члан 27. У првом ставу, први ред, брисати реч „вишег“. 
У другом реду, место речи ,,ранга“ ставити „звања У тре- 
ћем реду, место речи „одликовања,“ ставиги „одликовање,“ . 
У петом реду, уместо „годину дана“ ставити „једне годкне‘:. 

У наслову главе V брисати реч „Војна“ .
Члан 28. У првом ставу, у грећем реду, после речи 

„одећу“ ставити запету и додати реч „обућу“. Четврти став 
мења се и гласи: „Лице које наведене војне ствари било по 
ком основу прими од војних лида, ако je знало или могло 
знати да су то војне ствари, одговара као саучесник.“ .

У наслову главе VI брисати р'еч „Војна“, а у поднаслову 
брисати „и“, а речи „бекство из војске“ ставити у заграде.

Члан 29. У четвртом реду, после речи „службу“ додати 
реч „(бекство)“. У другом ставу, први и други ред, место 
речи ,,при самовољном напуштању службе или бекству“ ста- 
вити „дела из претходног става“. У чегвртом ставу, други 
ред, место „и" ставити „или“. У четвртом реду, после речи 
'„или“ додати „ je“. У петом ставу, у петом реду, брисати реч 
„или“ а реч „бегству“ ставити под заграде, и запету.

Члан 30. У другом реду, место речи „скупљањем“ ста- 
вити „окупљањем“, а после „других“ брисати запету. У тре- 
ћем реду, после речи „бекство“ ставитк запету, а брисати 
реч „ову“. У четвртом реду, после речи „организује“ додати 
реч „бекство“ .

Члан 31. У првом ставу, први и други ред, место речи 
„се својевољно удаљи из јединице или н а п у с т и  службу 
преко“ ставити речи „самовољно напусти јединицу или слу- 
жбу више од“.

Поднаслов члана 33 и члан 33 постаје поднаслов и члан
32, поднаслов се мења: „Неодазивање позиву на војну слу- 
жбу“. У првом ставу, други ред, после речи „одазове“ додати 
речи „позиву на отслужење војног рока или“, а реч „мане-



вар“ брисати. У трећем ставу, други ред, место речи „или се 
не одазове позиву“ ставити „позив“. У трећем реду, после 
речи „рату“ додати речи „или се томе позиву не одазове,“.

Поднаслов члана 32 и члан 32 постаје поднаслов и члан 
33. Поднаслов се мења и гласи: „Избегавање војне службе 
инеспособљавањем или на преваран начин“.

Члан 33. У другом ставу, у првом реду, хместо речи „ла- 
жних исправа“ ставити „лажне исправе“. У трећем реду, 
место „избегне“ ставити „избегава“.

Члан 34. У другом ставу, први и други ред, место речи 
„извршено у договору“ ставити „договорно учињено“. У тре- 
ћем ставу, други ред, место речи „извршено“ ставити „учи- 
њено“, а после речи „стању“ ставити запету и брисати речи 
„и производе тешке последице или тешку штету за војску“ .

У поднаслову изнад члана 35, уместо речи ,,и других 
превозних средстава“ ставити речи „или других транспорт- 
них средстава.

Члан 35. У првом ставу, први ред, место речи „дужност“ 
ставити „обавезу“. У другом реду, уместо речи „и других 
превозних“ ставита речи „илиг других транспортних“ . У пе- 
том реду, место „годину дана“ ставити „једне године“. 
У другом ставу, трећи ред, место речи ,,прсвозна“ ставити 
„транспортна“. У четвртом реду, место речи „службу ору- 
жаним снагама" ставити „војне потребе“. У шестом реду, 
место „превозна“ ставити „транспортна“, а место речи „слу- 
жбу у оружаним снагама“ ставити ,,војне потребе,“ . У тре- 
ћем ставу, v другом реду, уместо речи „извршено“ ставити 
„учињено“.

У наслову главе VII брисати реч „Војна“, а у поднаслову 
уместо речи „војних тајнћ“ ставити „војне тајне".

Члан 36. У другом реду, уместо речи „одбранбене“ ста- 
вити речи „о одбранбекој“. У шестом реду, уместо „годину 
дана“ ставити „једну годину". У другом ставу, v другом реду, 
место речи „првом“ ставити реч „претходном“. Речи „ка- 
зниће се казном прописаном у првом ставу овог члана“ за- 
менити речима“ казниће се лишењем слободе или лишењем 
слободе с принудним радом до шест година“. У трећем 
ставу, у другом реду, после речи „подацима“ брисати запету. 
У четвртом ставу, у трећем реду, уместо речи „војску“ ста- 
вити речи „Оружану снагу“ . У четвртом реду, после речи 
„предвидети“ додати речи „или ако je дело из става првог 
или другог овог члана учињено у мобилном или ратном 
cxatbv,“ .



Члан 37. У првом и другом реду брисати запете, a v 
првом реду уместо речи „ван“ ставити речи „се изван“. У 
трећем реду брисати реч „се“.

У наслову главе VIII брисати реч „Војна“.
Члан 38. Први став мења се и гласи: „ В о ј н о  лице које 

знаке распознавања, шифру, план напада или одбране или 
поједина наређења у вези са ов-има или друге податке и до- 
кумента која се односе на Оружане снаге или одбрамбену 
способност земље саопшти или преда страној држави, страној 
војсци или некој непријатељској организацији или лицу које 
за њих ради, или овима омогући сазнање таквих података, 

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
најмање пет година и конфискацијом имовине/'

У другом ставу, у гкрвом реду, уместо речи „првом“ ставити 
реч „претходном“. У другом реду, уместо речи „саопштења 
или предаје“ ставити речи „да их саопшти или преда“. У тре- 
ћем и четвртом реду, уместо речи „непријатељској војсци 
или којој другој“ ставити речи „страној војсци или некој“ . 
У ставу трећем, у другом реду, уместо речи „непријатељске“ 
ставити реч „стране“, а реч „друге“ брисати. У седмом реду, 
исто тако, уместо речи „непријатељске“ ставити реч „стране‘‘, 
а уместо речи „друге ставити реч „неке“. У четвртом ставу, 
у другом реду, уместо речи „рату“ ставити речи „мобилном 
или ратном стању“.

Поднаслов изнад члана 39 мења се и гласи: „Предавање 
непријатељу трупа, утврђења и оруђа и друга дела пома- 
гања непрнјатељу.“

Члан 39. У првом ставу, у првом реду, после речи „који“ 
и после „непријатељу“ ставити запете. У тач. 2, у првом реду, 
после речи „утврђење“ ставити запету, у другом реду, уместо 
„ваздухоплов“ ставити „авион“, а уместо речи „друга војна 
оружја или средства“ ставити речи „друго војно оруђе или 
средство;“. Тачка 3 мења се и гласи: „3) преда непријатељу 
или остави при наређеном повлачењу неуништено или битно 
неоштећено војно оруђе или средство наведено у тачци дру- 
гој овог става;“ . Тачка 4 мења се и гласи: „4) одбије да 
изврши наређење примљено за борбу или да се иначе не 
придржава;“ . У другом ставу, другом реду, после речи „пра- 
вилнма“ ставити запету, а уместо речи „циљу“ ставити реч 
„намери“. У трећем реду, после речи ,непријатеља“ ставити 
запету.



Члан 40. У ирвом реду, после речи „које“ додати речк 
„у намери да избегне претстој-ећу борбу или које“. У четвр- 
том реду, место речи „оружје, или се преда непријатељу оез 
оправдања у постојећем бороеном стању“ ставити „оруђе 
или дозволи да падне у руке непријатељу а да за то нема 
оправдања у постојећем борбеном стању,“ .

У поднаслову изнад члана 41, у другом реду, уместо 
речи „оружја“ ставити „оруђа".

Члан 41, први став м-ења се и гласи: „Командант ратног 
брода који, пре него што je до краја извршио своју слу- 
жбену дужност, напусти брод који тоне, као и чланови по- 
саде брода који то исто учине пре него што je за то издата 
наредба команданта,

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
најмање пет година или смртном казном.“

У другом ставу, други ред, уместо речи „оружја" стз- 
вити „оруђа“ и у трећем реду исто тако, место речи „оружја“ 
ставити ,,оруђе“ . У трећем и четвртом реду, уместо речи „су 
постали неспособни“ ставити „je оруђе онеспособљено“. У 
шестом реду место „оружја“ ставити реч „оруђа“.

У наслову главе IX брисати реч ,,Војна“, а паднаслов 
иза члана 42 мења се и гласи: ,ЈПротивзаконито одузимање 
ствари од .убијених и рањених на бојишту (мародерство)“ , 

Члан 42. У првом ставу, првом реду, место „и“ сгавити 
„или“ . У другом ставу, уместо „учињено“ ставити ,,чињено“.

Члан 43. У првом реду, уместо речи „области“ ставити 
реч „зони“. У другом и трећем реду, после речи „имовином“ 
и ,,потребе“ ставити запету. У осмом реду, уместо „годкну 
дана“ ставити »једну годину“ .

Став други мења се и гласи: „Старешина који нареди 
вршење дела одређених у претходном ставу,

казниће се лишењем слободе с нринудним радом 
најмање десет година и конфискацијом имовинс 
или смртном казном и конфискацијом имовине.“ 

Додаје се нов став, трећи, 1|о ји  гласи: „Ако оу дела одре- 
ђена у првом ставу овог члана вршена систематски или су 
проузроковала нарочито тешке последице за становништво 
илн тешку штету за војску, казниће се учинилац казном про- 
пнсаном v претходном ставу.'1

У наслову главе X брисати реч ,,Војна“.
Члан 44. У трећем реду, уместо „прописане знаке“ ста- 

вити речи „знаке пролисане‘\



У поднаслову изнад члана 45, уместо речи „ca“ пи- 
сати „с“ . * ,

Члан 45. У првом ставу, v трећем реду, испред речи „ко- 
ристе“ додати „ови“. У другом ставу, у другом и трећем реду, 
брисати речи „заробљеним болесницима и рањеницима ако 
према болесницима и рањеницима“, а ставити речи: ,,рање- 
ним и болесним заробљеницима, ако према овим“. У четвр- 
том реду брисати реч ,,ако“.

Члан 46. Први став мења се и гласи: „Ко не пријави да 
се припрема или да je учињено дело самовољног напуштања 
војне службе (бекство, члан 29 став 3 и 4 овог закона), при- 
премање и организовање бекства из војске (члан 30 овог 
закона), неодазивање позиву на војну службу (члан 32 став 
3 и 4 овог закона), војне шпијунаже (члан 38 овог закона). 
издаје у рату (члан 39 овог закона), самовољног напуштања 
борбе и предаје непријател>у (члан 40 овог закона), иако му 
je то познато, казниће се лишењем слободе до три године. 
У ставу другом, у првом реду, уместо речи „учиниоце“ ста- 
вити „учиниоца“ . У шестом реду брисати реч „најмање“. У 
четвртом ставу, у другом реду, после речи ,,лице“ брисати за- 
пету, а на крају, уместо речи „годину дана“ ставити „једну 
годину“.

Члан 47. У трећем реду, уместо „1948“ писати 1944“, a 
реч ,.остали“ заменити са речју „други“.

Члан 48. У првом реду, уместо речи .,по исгеку три- 
десет“ ставиги речи ,,тридесетог“. У другом реду брисати 
реч „његовог“.

Поред горњих измена и допуна, Одбор je учинио и по- 
требне стилске и техничке исправке.

У циљу олакшања претреса Предлога закона о војним 
кризичним делима у Behv, Законодавни одбор израдио je 
'пречишћен текст овог законског предлога уносећи измене и 
допуне које je учинио.

Подносећи Савезном већу овај свој .извештај, Законо- 
давни одбор моли Веће, да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je др Јерко Радмиловић.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.
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Владимир Симић, c. p., Радован Мијушковић, с. p.. Живота 
Ђермановнћ, с. p., Михаило Ђуровић, с. p., Мехмед Хоџа, 
с. p., др Јерко Радмиловић, с. p., Ђуро Салајј, с. p., Тихомир 
Никодијевић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Јоже Лампрет, c. р 

Сулејман Филиповић, с. p., Едхем Чамо, с. p., др Јаков
Гргурић, с. р.

, ИЗВЕШТАЈ

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ВОЈНИМ 

КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА

НАРОДНА СКУШЈТИНА ФНРЈ
В Е Ћ Е  Н А Р О Д А

Згжонодавни одбор «
Бр. 87 

20-XI-1948 
Бесград

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e о г p а д

Законодавни одбо-р Већа народа Народне скулштине 
ФНРЈ на 130 и 131 седници одржаним 15 и 16 новембра 194S 
године претресао je Предлог закона о војним кривичним де- 
лима. достављен му од Претседника Већа народа, а кој-и je 
на основу чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној 
екупштини ФНРЈ на решавање.

I
Овај законски предлог je Законодавни одбор у начелу 

једногласно усвојио. Тако исто једногласно и једнодушно je 
усвојио и све потребне измене и допуне, које су поједини 
чланови Законодавног одбора предлагали.

Законодавни одбор je при том констатовао следеће: 
прво, да je овај Предлог закона о војним кривичним де~ 

лима резултат стеченог искуства оннх органа, који су били 
овлашћени да обављају војно-кривични поступак у нашој,.



Армији, почевши од нрвих дана њеног стварања, па све д о  
данас;

друго, да je овај законски предлог уједно резултат усво- 
јених принципа напредне науке у области војног кривичног 
права;

греће, да се б.итне особине овог предлога закона састоје 
поглавито v тсше, што je он поставл>ен као саставни и орган- 
ски део јединственог система нашег кривично-г законода^- 
ства; и

четврто, да се предлог закона темељи на општим лрин- 
ципима нашег социјалистичког кривичног права, који су из- 
ражени v Опшгем делу Кривичног законика.

To -су основне карактеристике које провејавају кроз цео 
текст пројекта закона и стога Одбор није имао потребе даг 
врши битне промене.

Приликом претресања овог предлога у појединостима, 
најживља дискусија je вођена око чл. 3 —• Појам војног лица^ 
чл. 15 — Наношење увреде или клевете претпостављеном или 
потчињеном, чл. 36 — Кривична дела повреде војне тајне и 
чл. 39 — Предавање непријатељу трупа, утврђења и оружја* 
јер je v тексту тих чланова било извесних нејасности које су 
доводиле до различитог тумачења ових одредаба. Али j e  
само у чл. 3 учињена једна важнија измена, која се састоји 
у томе, што je на једном месту тачније прецизиран појам 
војног лица, IIOLUTO би се према ранијој формулацији могло 
узети и тако да су војна лица и они обични радници, којч-г 
повремено обављају неке послове у кругу оружаних снагл* 
као, на пример, зидари, молери, димничари и томе слично.

II
Сагласно истакнутим начелима и на основу претреса сва- 

ког члана Предлога закона о војним кривичним делима, a  
no постигнутој сагласности Редакционог одбора оба већа„ 
Законодавни одбор je слободан да Већу народа предложи 
следеће измене и допуне у тексту наведеног законскот 
предлога:

У тексту закона римске ознаке глава стављати испред 
текста.

Наслов под I ставити испод члана 1.
Члан 2 мења се и гласи:
„ В о ј н о - к р и в и ч н о  дело je законом одређено друштвено 

опасно дело које учини војно лице н које je управљено прс-



тив установљеног поретка војне службе v Оружаним снагама 
ФНРЈ, њихове чврстине и борбене способности.

Друштвено опасно дело које, иако законом одређено као 
војно кривично дело, својттм малим значајем и незнатношћу 
штетних последица претставља незнатну друштвену опа- 
сност, повлачи дисциплинску одговорност и расправља се 
према дисциплинским прописима.“

Члан 3 мења се и гласи:
,гВојна лица у смислу овог закона јесу: војници, подофи- 

цири, официри и војни службеници у сталној служби у 
Армији, војни обвезници за време трајања војне вежбе или 
вршења друге војне дужности, припадници народне мили- 
циј-е, лица на служби у војним јединицама, установама и пре- 
дузећима, као и друга лица која у времену учињеног војног 
кривичног дела стоје у привременом или сталном службеном 
односу или законом прописаној обавези' према Оружаним 
снагама ФНРЈ, или која за време рата као снабдевачи уче- 
СТВУЈУ У снабдевању фронта и позадине.“

Поднаслов изнад члана 5 мења се и гласи: „Посебни про- 
писи о изрицању казнт^*.

Члан 5. У првом ставу, у трећем реду, уместо речи „про- 
тив војних лица“ ставити речи „или војним лицима“. У тач. 
1, у другом реду, после речи „чина“ ставити запету, а место 
речи „војним чиновницима“ ставити ,,војним службенидима“, 
као и свуда у законском тексту. У трећем реду, место речи 
„губитак“ ставити „казна губитка“ . У тач. 2, у другом реду, 
брише се реч ,,изречене‘\  а уместо речи „годину дана“ ста- 
вити речи ,,једне године“ . У четвртом реду, после речи „чина“ 
ставити запету, у петом реду, место речи ,,и кад та казна“ 
ставити речи ,,кад та >казна и“. У тач. 3, у последњем реду, 
место речи „активном својству“ сгавити ,,сталној служби;“.

Члан 6. У првом и другом реду првог става, место речи 
„против учинилаца војних кривичних“ ставити речи „учини- 
оцу војног кривичног". У другом ставу, уместо речи „при од- 
меривању казне против учинилаца војних кривичних дела 
као олакшавајуће околиости сматраће се и:‘‘ сгавити речи 
,,ГТри одмеравању казне учиниоцу војног кривичног дела сма- 
траће се као олакшавајуће околности и:“.

У поднаслову изнад чл. 7, уместо речи „ослобођења“ 
ставити „за ослобођење“.

Члан 7 мења се и гласи:



т
„У оквиру примене одредаба чланова 62 и 63 Општег 

дела Кривмчног законика, у случају постојања одговорности 
за војно кривично дело, као основ за ублажавање казне или 
за  ослобођење учиница од казне сматраће се и околност да 
je учинилад учинио дело у уверењу да то изискују потребе 
војне службе или ратни захтеви.“

Члан 8. У првом ставу, у трећем реду, уместо ,,се“ ста- 
вити „суд истом“. У четвртом реду, испред речи „демобили- 
зације“ додати реч ,,до“. У другом ставу, у првом реду, уме- 
сто ,,и“ ставити запету, v трећем реду, после речи „рату“ ста- 
вити залету, а уместо речи „ставиће“ ставити реч „може“. 
У четвртом реду, после речи „завршетку“ ставити реч „ста- 
вити“.

У поднаслову изнад члана 9, уместо речи ,,према“ ста- 
вити „над“.

Члан 9 мења се и гласи:
,,Над војницима, подофицирима, официрима и војним 

службеницима, осуђеним на смртну казну, ова се извршује 
само стрељањем.“

У подпаслову изнад чл. 10, у првом реду, брисати реч 
,,Војна“ .

Члан 11. У првом ставу, у трећем реду, после речи „ду- 
жност“ ставити запету, а место речи ;,или га“ ставити речи 
„или ова лица“. У трећем ставу, други и трећи ред, место 
речи „при постојању тежих последица“ ставити „je проузро- 
ковало теже последице,“. У шестом реду брисати реч „дана“.

Члаи 12. У другом ставу, други, трећи и четврти ред, по- 
сле речи „претпостављеном“, „насиљем‘‘ и „рата“ ставити за- 
пете. У другом реду истог става, уместо речи ,,против прет- 
постављеног“ ставити „према претпоставл-.еном<(, У четвртом 
реду, уместо речи „при постојању тешких последица“ ста- 
вити „ако je проузроковало теже последице,“ .

Поднаслов изнад члана 13 мења се и гласи: „Наношење 
телесне повреде старешини“.

Члан 13. Први став мења се и гласи: „Војно лице које, 
у служби или ван н>е, нанесе телесну повреду старешини, 
казниће се лишењем слободе најмање три месеца“. У другом 
ставу, у првом реду, после речи ,,или“ додати „ je“.

Члан 14. У првом ставу, v првом реду, после речи „де- 
лом“ ставити запету, у другом реду, иза речи „ње“ ставити 
запету, у трећем реду, уместо речи „војне установе или pv- 
ководиоце,“ ставити речи „војну јединицу односно установу



или руководиоце,“. У другом ставу, у првом реду, уместо 
речи „Учинилац који“ ставити речи „Војно лице које“. У дру- 
гом реду, уместо речи „обуку“ ставтгги речи „службу или на- 
ставу“. У трећем реду, место „њене“ ставити .,њихове“.

Поднаслов изнад члана 15 мења се и гласи: „Наношење 
увреде или клевете претпостављеном или потчињеном“ .

Члан 15. У првом ставу, у првом и другом реду, бришу 
се речи ,,или клевета“, а после речи „старијег“ додати речи 
„идносно потчињеног или млађег,“ . Други став мења се и 
гласи: „За увреду нанесену претпостављеном или страријем 
идносно потчињеном или млађем насилним начином,

казниће се учинилац лишењем слободе најмање 
три месеца.“

Трећи став мења се и гласи: „Војно лице које у служби или 
ван ње, оклевета претпаставл>еног или старијег, односно 
потчињеног или млађег,

казниће се лишењем слободе најмање три месеца.
Члан 16. У првом реду брисати реч „изјашњава“. У дру- 

гом реду иза речи „служ бе“ ставити реч „изјашњава“, a 
место речи „и“ ставиги запету. У трећем реду брисати речи 
„као и“. У четвртом реду место „и“ ставити „или“ .

У наслову III главе брисати реч „Војна“.
Члан 17. У првом ставу, други ред, после речи „или“ до- 

дати ,,из“. У трећем и четвртом реду, место „и“ ставити 
„или<£. Дрз^ги став мења се и гласи: „Ако војно лице на ста- 
решинском положају изврши злоупотребу службеног поло- 
жаја или овлашћења, прекорачи овлашћење, не изврши слу- 
жбену дужност или немарно или несавесно врши дужност, 
па услед тога наступи поремећење правилног рада њему по- 
верених снага или послова, или откривање и ширење војне 
тајне, или друга тежа последица, као и ако су ове последице 
могле настати а учинилац je тога био свестан,

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
до десет година.“

Члан 18. У друтом реду, место речи „које“ ставити 
„овог“, а брисати реч „потчињеног“.

У поднаслову изнад чл. 19, место речи „млађима“ ста- 
вити реч „млађим“.

Члан 19. У првом ставу, други ред, место речи „потчи- 
њенима“ ставитн реч „потчињеним“. У трећем реду, после 
речи „поступа“ ставити запету, а место речи „их“ ставити 
„ ra“ . У четвртом реду, место речи „њима“ ставити „њему“.



У другом ставу, нови ред, место речи „извршење овог дела 
учињено“ ставити „ово дело чињено“ .

У поднаслову изнад чл. 21, уместо „или“ ставити „и“.
Члан 21. У првом реду, уместо речи „осим случаја рат- 

ног стања“ сгавити речи „у редавном стању,“ . У другом реду, 
после речи „разоружано“ брисати запету и додати речи „од 
неовлашћеног лица,“.

Члан 22. У првом ставу, трећи ред, после речи „ње ста- 
вити запету, у четвртом реду, уместо речи „каквог лица“, 
ставити речи „неком лицу,“ .

Члан 23. У првом ставу, петом реду, место „годину дана“ 
ставити „једне године“ . У другом ставу, први ред, место 
речи „извршено“ ставити „овог члана учињено“. У трећем 
реду, уместо „и“ ставити „или“ . У трећем ставу, у другом 
и трећем реду, уместо речи „одређена стража или патрола 
била дужна“ ставити речи „одређено војно лице било дужно“. 
У четвртсш ставу, у другом реду, уместо речи „извршена“ 
ставити „учињена“.

Члан 24. У другом ставу, у првсш реду, уместо речи 
„извршено“ ставити „учињено“, а у четвртом реду уместо 
речи „годину дана“ ставити ,,једну годину“.

Члан 25. У трећем ставу, у првом реду, после речи „првом 
ставу“ додати речи „овог члана“, као и свуда у тексту за- 
кона. У трећем ставу, последњи ред, место „годину дана‘‘ 
ставити „једну годину“.

Члан 26. У првом ставу, други ред, место речи „подноси 
рапорте или друге извештаје ca“ ставити „поднесе рапорт 
или други извештај с“. У четвртом реду, место речи „на.ступе 
или су могле“ ставити „наступи или je могла“ . У петом реду 
место речи „штетне последице,“ ставити „штетна после-- 
дица,“ . У трећем ставу, v трећем реду, место речи „војску“ 
ставити речи „оружане снаге,“ . У четвртом ставу, V првом 
реду, уместо речи „наведена“ ставити „одређена“.

У поднаслову изнад члана 27, уместо речи „вишег“ ста- 
вити реч „ознаке“.

Члан 27. У првом ставу, први ред, брисати реч „вишег“. 
У другом реду, место речи „ранга“ ставити „звања“. У тре- 
ћем реду, место речи „одликовања,“ ставити „одликовање,“. 
У петом реду, уместо „годину дана“ ставити „једне год^не“.

У наслову главе V брисати реч „Војна“.
Члан 28. У првом ставу, у трећем редуу, после речи 

,,одећу“ ставити запету и додати реч ,,0 -бућу“. Четврти став



мења се и гласи: „Лице које наведене војне ствари било по 
ком основу прими од војних лица, ако je знало и ш  могло 
знати да су то војне ствари, одговара као саучесник.“.

У наслову главе VI брисати реч „Војна“, а у поднаслову 
брисати „и“, а речи „бекство из војске“ ставити у заграде.

Члан 29. У четвртом реду, после речи „службу“ додати 
реч „(бекство)“. У другом ставу, први и други ред, место 
речи „при самовољном напуштању службе или бекству“ ста- 
вити „дела из претходног става“. У четвртом ставу, други 
ред, место „и“ ставити „или“. У четвртом реду, после речи 
„или“ додати „je“. У neTOiM ставу, у петом реду, брисати реч 
„или“ а реч „бегству“ ставити под заграде, и запету.

Члан 30. У другом реду, место оечи „скупљањем“ ста- 
В 'ити  „окупљањем“, а после „других“ брисати запету. У тре- 
ћем реду, после речи „бекство“ ставити запету, а брисати 
реч „ову“. У четвртом реду, после речи „организује“ додати 
реч „бекство“.

Члан 31. У првом ставу, први и други ред, место речи 
„се својевољно удаљи из јединице или напусти службу 
преко“ ставити речи „самовољно напусти јединицу или слу- 
жбу више од“.

Поднаслов члана 33 и члан 33 постаје поднаслов и члан
32, поднаслов се мења: „Неодазивање пазиву на војну слу- 
жбу“. У првом ставу, други ред, после речи „одазове“ додати 
речи „позиву на отслужење војног рока или“, а реч „мане- 
вар“ брисати. У трећем ставу, други ред, место речи „или се 
не одазове позиву“ ставити „позив“. У трећем реду, после 
речи „рату“ додати речи „или се томе позиву не одазове,“ .

Поднаслов члана 32 и члан 32 постаје поднаслов и члан
33. Поднаслов се мења и гласи: „Избегавање војне службе 
океспособљавањем или на преваран начин“.

Члан 33. У другом ставу, у првом реду, место речи „ла- 
л^них исправа“ ставити „лажне исправе“. У трећем реду,. 
место „^söcrHe“ ставити „избегава“.

Члан 34. У другом ставу, први и други ред, место речи 
„извршено v договору“ ставити „договорно учињено“ . У тре- 
ћем ставу, други ред, место речи „извршено“ ставити „учи- 
њено“, а после речи „стању“ ставити запету и брисати речи 
„и производе тешке последице и ш  тешку штету за војску“ .

У поднаслову изнад члана 35, уместо речи „и других 
превозних сг>едстава“ ставити речи ,,или других транспорт- 
ких средстава.



Члан Зб. У првом ставу, први ред, место речи „дужност“ 
ставити „обавезу“. У другом реду, уместо речи „и других 
превозних“ ставиги речи „или других транспортних“. У пе- 
том реду, место „годину дана“ ставити „једне године‘\  
У другом ставу, трећи ред, место речи „превозна“ ставити 
„транспортна“. У четвртом реду, место речи „службу opv- 
жаним снагама“ ставити „војне потребе“. У шестом реду, 
место „лревозна“ ставити „гранспортна“, а место речи „слу- 
жбу у оружаним снагама“ ставити „војне потребе,“. У тре- 
ћем ставу, у другом реду, уместо речи „извршено“ ставити 
„учињено“.

У наслову главе VII брисати реч „Војна“, а у поднаслову 
уместо речи „војних тајни“ ставити „војне тајне“.

Члан 36. У другом реду, уместо речи „одбранбене“ ста- 
вити речи „о одбранбеној“ . У шестом реду, уместо „годину 
дана“ ставити „једну годину“. У другом ставу, у другом реду, 
место речи „првом“ ставити реч „претходном“. Речи „ка- 
зниће се казном прописаном у првом ставу овог члана“ з'а- 
менити речима“ казниће се лишењем слободе или лишењем 
слободе с принудним радом до шест година“. У трећем 
ставу, у другом реду, после речи „подацима“ брисати запету. 
У четвртом ставу, у трећем реду, уместо речи „војску“ ста- 
вити речи „Оружану снагу“. У. четвртом реду, после речи 
„предвидети“ додати речи „или ако je дело из става првог 
или другог овог члана учињено у  мобилном или ратном 
стању,“ .

Члан 37. У првом и другом реду брисати запете, а у 
првом реду уместо речи „ван“ ставити речи „се изван“. У 
трећем реду брисати реч „се“.

У наслову главе VIII брисати реч „Војна“ .
Члан 38. Први став мења се и гласи: „Војно лице које 

знаке распознавања, шифру, план напада или одбране или 
поједина наређења у вези са овима или друге податке и до- 
кумента која се односе на Оружане снаге или одбрамбену 
способност земље саопшти или преда страној држави, страној 
војсци или некој ненријатељској организацији или лицу које 
за њих ради, или овима омогући сазнање таквих података, 

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
најмање пет година и конфискацијом имовине.“ 

У другом ставу, у првом реду, ум!сто речи „првом“ ставити 
реч „претходном“ . У другом реду, уместо речи „саопштења



-или предаје“ ставити р-ечи ,,да их саопшти или преда“. У тре- 
ћем и четвртом реду, уместо речи „непријатељској војсци 
или којој другој“ ставити речи „страној војсци или некој“. 
У ставу трећем, у другом реду, уместо речи „непријатељске“ 
ставити реч „стране", а реч „друге“ брисати. У седмом реду, 
исто тако, уместо речи „непријатељске“ ставити реч „стране'“, 
а уместо речи „друге сгавити реч „неке“. У четвртом ставу, 
у другом реду, уместо речи „рату“ ставити речи „мобилном 
или ратном стању“.

Поднаслов изнад члана 39 мења се и гласи: „Предавање 
непријатељу труна, утврђења и оруђа и друга дела пома- 
гања непријатељу.“

Члан 39. У првом ставу, у првом реду, после речи „који“ 
и после „непријатељу“ ставити запете. У тач. 2, у првом реду, 
лосле речи „утврђење“ ставити запету, у другом реду, уместо 
„ваздухоплов“ ставити „авион“, а уместо речи „друга војна 
оружја или средства“ ставити речи „друго војно оруђе или 
средство;“. Тачка 3 мења се и гласи: „3) преда непријатељу 
или остави при наређеном повлачењу неуништено или битно 
неоштећено војно оруђе или средство наведено у тачци дру- 
гој овог става;“. Тачка 4 мења се и гласи: ,,4) одбије да 
изврши наређење примљено за борбу или да ее иначе не 
придрл^ава;“ . У другом ставу, другом реду, иосле речи „пра- 
вилима“ ставити запету, а уместо речи „циљу“ ставити реч 
„намери“. У трећем реду, после речи ,неприја*теља“ ставити 
запету. #

Члан 40. У првом реду, после речи „које“ додати речи 
„у  намери да избегне претстојећу борбу или које“ . У четвр- 
том реду, место речи „оружје, или се преда непријатељу без 
оправдања у постојећем борбеном стању“ ставити „оруђе 
или дозволи да падне у руке непријател^у а да за то нема 
оправдања у постојећем борбеном стању,“ .

У поднаслову изнад члана 41, у другом реду, уместо 
речи „оружја“ ставити „оруђа“.

Члан 41, први став м-ења се и гласи: „Командант ратног 
брода који, пре него што je до краја извршио своју слу- 
жбену дужност, напусти брод који тоне, као и чланови по- 
саде брада који то исто учине пре него што je за то издата 
наредба команданта, ф

казниће се лиопењем слободе с принудним радом 
најмање пет година или смртном казном.‘‘



У другом ставу, други ред, уместо речи „оружја“ ста- 
вити „оруђа“ и у трећем реду исто тако, место речи „оружја“ 
ставити „оруђе“. У трећем и четвртом реду, уместо речи „су 
лостали неспособни“ ставити „je оруђе онеспособљено“. У 
шестом реду место „оружја“ ставити реч „оруђа”.

У наслову главе IX брисати реч „Војна“, а поднаслов 
иза члана 42 мења се и гласи: „Противзаконито одузимање 
ствари од убијених и рањених на бојишту (мародерство)“, 

Члан 42. У првом ставу, првом реду, место „и“ ставити 
„или“. У другом ставу, уместо „учињено“ ставити „чињено“ 

Члан 43. У првом реду, уместо речи „области“ ставити 
реч „зони“ . У другом и трећем реду, после речи „имовином“ 
и „потребе“ ставити запету. У осмом реду, уместо „годину 
дана“ ставити ,једну годину“.

Став други мења се и гласи: „Старешина који нареди 
вршење дела одређених у претходном ставу,

казниће се лшпењем слободе с принудним радом 
најмање десет година и конфискацијом имовине 
или смртном казном и конфискацијом имовине.“, 

Додаје се нов став, трећи, који гласи: „Ако оу дела одре- 
ђена у првом ставу овог члана вршена систематски или су 
проузроковала нарочито тешке последице за становништво 
или теигку штету за војску, казниће се учинилац казном про- 
писаном у претходном етаву.“

У наслову главе X брисати реч „Војна“.
Члан 44. У трећем реду, уместо „прописане знаке“ ста- 

вити речи „знаке прописане“.
У поднаслову изнад члана 45, уместо речи „ca“ пи- 

сати „с“.
Члан 45. У првом ставу, у трећем реду, испред речи „ко- 

ристе“ додати „ови“. У другом ставу, у другом и трећем реду, 
брисати речи „заробљеним болесницима и рањеницима ако 
према болесницима и рањеницима“, а ставити речи: „рање- 
ним и болесним заробљеницима, ако према овим“. У четвр- 
том реду брисати реч „ако“.

Члан 46. Први став мења се и гласи: „Ко не пријави да 
се припрема или да je учињено дело самовољног напуштања 
војне службе (бекство, члан 29 став 3 и 4 овог закона), при- 
премање и организовање бекства из војске (члан 30 овог 
закона), неодазивање пазиву на војну службу (члан 32 став 
3 и 4 овог закона), војне шпијунаже (члан 38 овог закона), 
издаје у рату (члан 39 овог закона), самовољног напуштања



борбе и предаје непријатељу (члан 40 овог закона), иако му 
je то познато, казниће се лишењем слободе до три године. 
У ставу другом, у првом реду, уместо речи „учиниоце“ ста- 
вити „учиниоца“. У шестом реду брисати реч „најмање“. У 
четвртом ставу, у другом реду, после речи „лице“ брисати за- 
пету, а на крају уместо речи „годину дана“ ставити „једну 
годину“.

Члан 47. У трећем реду, уместо „1948“ писати 1944“, a 
реч „остали“ заменити са речју „други“.

Члан 48. У првом реду, уместо речи „по истеку триде- 
десет“ ставити речи „тридесетог“. У другом реду брисати 
реч „његовог“.

Одбор je учинио још >и исправке извесних ситних штам- 
парских омашки и грешака.

У циљу олакшања претреса Предлога закона о војним 
кривичним делима у Већу, Законодавни одбор израдио je пре- 
чишћен текст овог законског предлога уносећи измене и до- 
пуне које je учинио.

Лодносећи Већу народа овај свој извештај, Законодавни 
одбор моли Веће да га у целости изволи усвој-ити.

За известиоца одређен je Саво Оровић.
Претседник

Секретар Закоиодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Ч л а н о в и :
Томо Чиковић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Нинко 
Петровић, с. p., Косан Павловић, с. p., Сретен Вукосављевић, 
с. p., Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Јосип Рус, 
с. p., Мустафа Хоџа, с. p., Радован Поповић, с. p., Милан 
Поповић, с. p., Драгољуб Илић, с. p., Михаило Грбић, с. p., 

Милош Царевић, с. р. и Јоза Милојевић, с. р.



П Р Е Д Л О Г
ЗАКОНА О ОБАЛНОМ МОРУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

I. — Опште одредбе

Члан 1
У циљу обезбеђења несметаних поморских и трговин- 

ских.односа са иностраним државама и вршења суверених 
права Федеративне Народне Републике Југославије, пропи- 
сују се овим законом одредбе о обалном мору Федеративне 
Народне Републике Југославије.

Члан 2
Обално море Федеративне Народне Републике Југосла* 

вије сачињавају унутрашње морске воде и територијално 
море.

Члан 3
Унутрашње морске воде Федеративне Народне Репу- 

блике Југославије обухватају:
1) Будвански за^ив од спојнице рт Скочи Ђевојка — 

рт Платамон;
2) Залив Траште од спојнице рт Жуковац — рт Весла;
3) Бока Которска од спојнице рт Весла^— Оштри рт;
4) Морске воде у простору између обале копна и сле- 

деће линије: рт Зарубача — јужна обала острва Мркан — 
јужна обала острва Колочеп — рт Кук (југозападни рт острва 
Лопуд) — рт Груј (источни рт острва Мљет) — јужна обала 
острва Мљет — светионик острва Глават — јужна обала Ла- 
стовских стена, острва Ластово и острва Копиште — рт Вело 
Данче (југозападни рт острва Корчула) рт Произд (северо- 
западни рт острва Корчула) — острва Лукавци — јужна



обала Паклених осгрва — острво Водњак (западно острво 
Паклених острва) —• рт Пелегрин — јужни рт увале Сењска 
на острву Шолта — острво Стипанска — рт Рат (западни 
рт острва Дрвеник Мали) — рт Плоча — острво Муло — 
острво Мажирина — јужна обала острва Жирје —■ југоза- 
падна обала Корнатских острва — острво Сестрице Тајерске
— југозападна обала Дугог Отока — Вели Рат — југоза- 
падна обала острва Шкарда и Премуда — Товарњак — рт 
Кривица на острву Лошињ — острво Скракона Мала — рт 
Внетак (острво Уније) —  острвце Галиола — рт Рамењак;

5) Пуљски залив од рта Компаре — рт Пенеда на острву 
Бриони Велики — западном обалом Брионског острвља на рт 
Барбарига;

6) Сви остали заливи и ушћа река чија ширина, рачу- 
најући од најближих спојница на супротним обалама у 
правцу обале копна, није већа од 12 наутичких миља;

7) Луке и еидришта необухваћена тачкама 1—6 овога 
члана.

Члан 4
У појасу унутрашњих морских вода Федератив.не На- 

родне Републике Југославије важе и примењују се сви про- 
писи Федеративне Народне Републике југославигје.

Члан 5
Територијално море Федеративне Народне Републике 

Југославије обухвата морски појас у ширини од шест нау- 
тичких миља у правцу отвореног мора, рачунајући од гра- 
нице унутрашњих морских вода Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије, односно од линије најниже осеке мора на 
обали копна или острва које се налази ван унутрашњих мор- 
ских вода Федеративне Народне Републике Јутославије.

Члан 6
Бродови страних застава могу неофанзивно пролазити 

кроз територијално море Федеративне Народне Републике 
Југославије.

Пролаз страног брода није неофанзиван ако овај ко- 
ристи територијално море Федеративне Народне Републике 
Југославије у циљу да изврши какву радњу којом угрожава 
безбедност и јавни поредак Федеративне Народне Републике 
Југославије, њене материјалне и санитарне интересе, као и 
сипурност пловидбе у овом морском појасу.



Kao пролаз кроз територијално море Федеративне На- 
родне Републике Југославије сматра се и заустављање и си- 
дрење брода изазвано лотребом пловидбе или потребом 
упловљавања услед поморске незгоде или више силе док та 
потреба траје. Престанак потребе утврђује надлежни орган 
Федеративне Народне Републике Југославије.

Члан 7
У границама територијалног мора Федеративне Народне 

Републике Југославије могу се одредити поједине зоне као 
подручја војно-поморског значаја.

Границе ових зона и услова пловидбе у њима прописује 
Влада ФНРЈ својом наредбом која се објављује и у „Огласу 
за поморце“.

Члан 8
Ради заштите царинских интереса и безбедности обала 

Федеративне Народне Републике Југославије, надлежни ор- 
гани Федеративне Народне Републике Југославије могу у 
случајевима оправдане сумње вршити преглед бродских па- 
пира и, ако je потребно, претрес брода стране заставе и у 
морском појасу у ширини од 4 наутичке миље, рачунајући од 
спољне ивице територијалног мора Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије у правцу отвореног мора.

Надлежни органи Федеративне Народне Републике Југо- 
славије могу вршити контролу и предузимати оне рестрик- 
тивне мере које нађу за потребно у циљу заштите морског 
блага у овом појасу.

Ближе одредбе о вршењу овог надзора донеће уредбом 
Влада ФНРЈ.

Члан 9
Федеративна Народна Република Југославија уређује 

каботажу, као и коришћење морског и подземног блага у 
своме обалном мору.

Само на основу посебног одобрења надлежног органа 
Федеративне Народне Републике Југославије бродови стра- 
них застава могу у обалном мору Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије приспупити вађењу потонулих пловних 
објеката, њихових припадака или терета.



Употребу радио-телеграфских и радио-телефонских лре- 
дајника у обалном мору Федеративне Народне Републике Ју* 
гославије регулисаће уредбом Влада ФНРЈ.

Члан 11
Страни цивилни ваздухоплови могу прелетати обално 

море Федеративне Народне Републике Југославије само уз 
придржавање оних пропи-са Федеративне Народне Републике 
Југославије који регулишу прелетање територије Федера- 
тивне Народне Републике Југославије.

Члан 12
За повреде одредаба овог закона и прописа донетих на 

основу њега бродови стране заставе одговарају сагласно 
општепризнатим начелима и обичајима међународног права 
као и прописима Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије.

Гоњење брода стране заставе због ловреде закона или 
других прописа Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије, које je отпочело у обалном мору Федеративне На- 
родне Републике Југославије, продужиће се и ван граница 
Југословенског обалног мора под условом да гоњење није 
било прекинуто. Гоњење ће престати у случају уласка гоње' 
ног брода у обално море друге државе.

У случају хватања таквог брода, Влада ФНРЈ ће дипло- 
матским путем известити владу државе под чијом заставом 
плови ухвајћени брод.

III. — Завршне одредбе

Члан 13
Одредбе овог закона се не примењују на ратне бродове 

стране заставе ни на овима изједначене бродове. Приступ, 
пловидбу и боравак страних ратних бродова у обалном мору 
Федеративне Народне Републике Југославије регулише по- 
себна уредба Владе ФНРЈ.

Одредбе овог закона не примењују се ни у случају рат> 
ног сукоба у  коме je Федеративна Народна Република Југо- 
славија ратујућа страна.



т
Овлашћује се Влада ФНРЈ да може доносити прописе 

о обалном мору у случају постојања ратног сукоба у коме je 
Федеративна Народна Република Југославија неутралца.

Члан 14
Блигже прописе за извршење одредаба овог закона до- 

носиће Влада ФНРЈ.

Члан 15
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Слу- 

жбеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ОБАЛНОМ МОРУ ФНРЈ

Овај предлог закона долази да попуни једну осетну 
празнину у нашем законодавству, празнину која je ометала 
и отежавала рад нашим контролним органима на Јадранском 
Мору. Њ егов je циљ да одреди и потврди која права и ду- 
жности има наша држава у обалном мору, као и да тачно 
означи границу до  које се протеже пуни или ограничени су  ̂
веренитет Федеративне Народне Републике Југоелавије на 
њеној поморској територији, односно у вези са њоме.

Према предлогу закона обално море Федеративне На- 
родне Републике Југославије дели се на: унутрашње морске 
воде (луке, сидришта, заливе, драге и ушћа широких река) и 
на територијално море (које се протеже од границе унутраш- 
њих вода односно од линије најниже осеке мора према отво- 
реном мору у ширину од шест наутичких миља). Уз то пред- 
лог закона предвиђа та.козвану „зону специјалних права“. 
Ова зона специјалних ирава обухвата морски појас у ширини 
од 4 наутичке миље, рачунајући од спољне ивице нашег те* 
риторијалног мора и, за разлику ад обалног мора, наша др- 
жава обезбеђује у овој зони само ограничена и специфично 
одређена права, и то „ради заштите царинских интереса и 
безбедности обала Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије“ (члан 8).

Оваква подела обалног мора, као што je постављена у 
предлогу нашег закона, позната je у међународном помор- 
ском праву и ослања се на закључну резолуцију Конферен-

Ш



ције за кодификацију међународног поморског права у Хагу 
1930 године, на законодавство многих држава, на пресуде 
међународних поморских судова, па и на друге ауторитете 
из области међународног поморског права. При том се мора 
потцртати чињеница да услед сукоба интереса великих капи- 
талистичких поморских сила учињени покушај да се донесе 
један међународни кодекс међународног поморског права 
није до данас успео и још не постоји никаква друга међу- 
народна конвенција, која би јединствено регулисала ово пи- 
тање. Отуда je опште усвојено у међународном праву, да 
свака држава у оквиру својих суверених права, држећи се 
општепризнатих принципа, има право да одреди границе 
свог обалног мора и да регулише и питање обима и садржине 
права у „зони специјалних права“.

Предложени Закон о обалном мору ФНРЈ полази од 
ових принципа и репулише обално море ФНРЈ у сагласности 
са међународним поморским правом, прилагођавајући га, као 
што чине и друге земље, карактеру своје морске обале. Ра- 
зумљиво je да у наше унутрашње морске воде, с обзиром 
на специфичну разуђеност наше обале, улазе као луке, сидри- 
шта, заливи, драге и ушћа широких река, а исто тако, с обзи- 
ром на многобројне унутрашње канале на нашој обали, који 
су затворени вишеструким низом острва, и вода између 
острва и обале. Захтев за оваквом границом унутрашњих 
вода био je постављен од стране југословенске делегације 
на Конференцији у Хагу 1930године. Најзад, и сама закључна 
резолуција Конференције у Хагу и нацрт Конвенције о ме- 
ђународном поморском праву, израђен у Штокхолму, пред- 
виђају да поједине државе — све док се ово питање не реши 
у међународном опсегу — имају права да, водећи рачуна a  
природи својих обала, регулишу питање граница унутраш- 
њих вода онако како je то учињено и у предлогу нашег 
закона.

Принцип установљења териториј-алног мора и сам таЈ 
термин опште су лрихваћени од свих држава, само je питање 
ширине територијалног мора остало отворено. Велики број 
држава, међу којима и стара Југославија, усвојили су ши~ 
рину тог појаса од 6 наутичких миља. Та ширина je задр- 
жана и у овом закону. Исто тако, у међународном праву, 
као и у предлогу нашег закона, лотврђено je да у терито- 
ријалном мору. држава има свој пуни суверенитет, уз једино 
ограничење да се не може забранити неофанзиван пролаз



страних бродова, нити тражити претходна нотификација за? 
њихов улаз iy територијално море. Према томе, сагласно од- 
редбама предлога закона и појму неофанзивног пролаза у 
међународном поморском праву, у границама нашег терито- 
ријалног мора страни бродови морају поштовати све про- 
писе Федеративне Народне Републике Југославије о држав- 
ној безбедности, о  поштовању нашег неутралитета у слу- 
чају рата између неких држава, о санитету, царинама и ри- 
болову као и прописе о сигурности пловидбе.

,'Савремени развој међународног поморског права, који 
je нарочито дошао до изражаја у дискусијама на Конферен- 
цији у Хагу, садржи прихватање принципа да се свакој др- 
жави има признати право на самоодбрану све док се не нађе 
једно задовољавајуће решење, које би прихватиле све државе 
међународне заједнице. Сагласно овом принципу постављена 
je и могућност успостављања „зоне специјалних права“, од- 
носно одређеног морског појаса изван спољне границе тери- 
торијалних вода, у ком појасу држава задржава за себе из- 
весна специфична, дакле ограничена, права, из разлога без- 
бедности или заштите царинских интереса и морског блага. 
Успостављање зоне специјалних права je утолико пре и више 
сагласно истакнутим начелима међународног права, уколико, 
као што je случај наше државе, постоје многобројна острва 
и острвца растурена испред обале. Питање ширине ове зоне 
je било предмет дискусија за време Конференције у Хагу 
и велике поморске државе, као Сједињене Америчке Државе, 
захтевале су да она износи најмање шест миља. Карактери- 
стика предлога нашег закона лежи у томе што je он утврдио 
ужу границу, односно ширину зоне од 4 наутичке миље. При 
томе се може приметити да je овај начин решења питања 
„зоне безбедности“ у нашем закону сагласан многим истак- 
нутим гледиштима у међународном поморском праву, као и 
за време Конференције у Хагу, да највећа удаљеност ове 
зоне не би требало да пређе 12 миља полазећи од границе 
унутрашњих морских вода. Поједине државе на америчком 
континенту, нарочито Сједињене Америчке Државе и Арген- 
тина у више махова су раније и у последње време (деклаоа- 
ција претседника Трумана) чиниле изјаву о проширењу ју- 
рисдикције ових држава изван граница територијалних вода, 
а у циљу заштите морског блага, природних извора и дру- 
гих интереса државног суверенитета.



Kao и све друге државе и наша држава решава питање 
■свог обалног мора домаћим законом. Она то чини како у 
интересу правилног вршења националног суверенитета у гра- 
ницама своје поморске територије, тако и у интересу утвр- 
ђивања узајамних права и дужности наше државе и других 
поморских држава. У решавању свих тих питања Предлог 
закона о обалном мору Федеративне Народне Републике Ју- 
гославије остао je на терену принципа међународног помор- 
ског права, тежећи у исто време да усклади наше државне 
интересе са признатим интересима и правима међународне 
заједнице.

Потпретседник Владе ФНРЈ, 
Министар и«'0'Стр<гних послова

Едвард Кардељ, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ОБАЛНОМ

МОРУ ФНРЈ

НАРОДНА СКУТШГШНА Ф:НРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Законодавни одОсш 
Đp. 198 

20-Xi-1948 год.
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 19 и 20 новембра 1948 године, 
претресао je Предлог закона о обалном мору Федеративне 
Народне Републике Југославије, достављен му од Претсед- 
ника Савезног већа, који je на основу чл. 63 Устава доста- 
вила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

I
У начелној дискусији Законодавни одбор je једнодушно 

оценио овај законски предлог као потлуно задовољавајући, 
јер су крупна питања која овај закон решава добила у про- 
јекту закона сасвим задовољавајуће решење са гледишта



интереса наше државе, а истовремено та решења су осно- 
вана на постојећим принципима међународних права.

У дискусији je привукло пажњу нарочито питање наших 
унутрашњих вода и нашег територијалног мора. Законодавни 
одбор je стао на становиште да линија — утврђена у пред- 
логу овог закона -—• која оивичава наше унутрашње воде на 
Јадрану, у потпуности обезбеђује наше државне интересе. 
Од наше територије изван унутрашњих морских вода остају 
само острва Вис и Пелогруш. Ово je сасвим разумљиво због 
тога што су ова два острва на таквој раздаљини од осталог 
нашег јадранског архипелага, да би неминовно дошли у npo- 
тивречност са сада постојећим принципима међународног 
права, ако.бисмо линију наших унутрашњих вода тако по- 
мерили да обухвати и та два острва. Наше територијално 
море — по предлогу закона — чини појас од шест наутичких 
миља у правцу отвореног мора, рачунајући од линије која 
омеђава наше унутрашње воде. Ово je у пуној сагласности 
са принципима који се данас у међународним односима по- 
штују од стране свих држава.

У чл. 8 — по предлогу закона — одређује се једна спе- 
цијална зона од 4 наутичке миље, рачунајући од спољне 
ивице нашег територијалног мора,.у којој наши органи имају 
право да врше преглед бродских папира и, по потреби, пре- 
трес брода, у случају када постоји оправдана сумња да по- 
стоји могућност повреда наших царинских интереса или без- 
бедности наших обала.

У унутрашњим водама остварују се у пуној мери .сва су- 
верена права наше државе. У појасу територијалног мора je 
слична ситуациј-а уз извесна ограничења наших права.

Будући да су ова основна питања у овом законском 
предлогу решена на начин који je напред изложен, Законо- 
давни одбор je једногласно у начелу усвојио предлог овог 
закона.

II
Сагласно истакнутом и на основу претреса сваког члана 

Предлога закона о обалном мору Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије, a no лостигнутој сагласности Редакци- 
оног одбора оба већа, Законодавни одбор je слободан да 
Савезном већу предложи следеће измене и допуне у тексту 
наведеног законског предлога:

У поднасловима свуда у законском тексту брисати цр- 
тицу после римског броја.



Чл. 3. Под тач. 4), место речи „Зарубача“ ставити „За- 
рубац“ у другом реду. У осмом реду, «спред речи „рт 
Произд“ ставити цртицу. У претпоследњем реду, место речи 
„Скракона“ ставити „Сракана“. У последњем реду, место 
речи „Рамењак“ ставити „Камењак“.

Чл. 4. У првом и другом реду брисати речи „Федера- 
тивне Народне Републике Југославије“.

Чл. 5. У петом реду брисати речи „Федеративне Народне 
Републике Југославије“.

Чл. 6. У другом ставу, шести ред, испред речи „еани- 
тарне“ место „и“ ставити „или“.

Изнад члана 9 ставити поднаслов „II Посебне одредбе“.
Чл. 11. У претпоследњем реду, иапред речи „територије“ 

ставити „њене“ и после речи „територије“ ставити тачку иг 
брисати остатак става.

Чл. 12. У првом ставу, четврти ред, после речи „права“ 
ставити запету и после речи „и“ додати „по“.

Чл. 13. У првом ставу, први ред, место речи „се не <при- 
мењују“ставити „не примењују се“. У другом реду, брисати 
речи „ни на овима изједначене бродове.“ и ставити „ни на 
друге бродове стране заставе изједначене с ратним бродо- 
вима.“.

Чл. 14. У лрвом реду, брисати реч „одредаба“ и у дру- 
■гом реду, место речи „доносиће“ ставити „доноси“.

Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штам- 
парских омашки и грешака.

У циљу олакшања претреса Предлога закона о обалном 
мору Федеративне Народне Републике Југославије у Већу, 
Законодавни одбор израдио je пречишћен текст овог закон- 
ског предлога уносећи измене и допуне кој-е je учинио.

Подносећи Савезном већу овај свој извештај, Законо- 
давни одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоц? одређен je Милош Минић.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.

Ч л а н о в и :
Владимир Симић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Живота 
Ђермановић, с. p., Михаило Ђуровић, с. p., Мехмед Хоџа, 
с. p., др Јерко Радмиловић, с. p., Ђуро Салај, с. p., Тихомир 
Никодијевић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Јоже Лампрет, с. р.„ 

Сулејман Филиповић, с. p., Едхем Чамо, с. p., др Јаков
Гргурић, с. р.



И З В Е Ш Т AJ
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 

СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ОБАЛНОМ
МОРУ ФНРЈ

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
В Е Ћ Е  Н А Р О Д А

Залсон-одавни одбор 
Бр. 86 

20-XI-1948 
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ с к у п ш т и н е  ФНРЈ
Б e o г p а д

Законодавни одбор Већа народа Народне скупштине 
ФНРЈ, на својој 133 седници одржаној 18 новембра 1948 
године претресао ј-е Предлог закона о обалном мору Феде- 
ративне Народне Републике Југославије, достављен му од 
Прегседника Већа народа, а који je на основу чл. 63 Устава 
доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на реша- 
вање.

I
Законодавни одбор je узео у обзир да су у образложењу 

јасно изнети сви разлози, због којих je потребно донети 
овај закон и донети га у ономе духу у коме je предлог изра- 
ђен, na je ј-едногласно одлучио, да начелна дискусија није 
потребна.

Дискусија у појединостима вођена je углавном око тех- 
ничке израде законског текста. Те техничке измене набро- 
јане су на одговарајућем месту у овом извештају.

Око члана 3 вођена je дискусија, која није била око 
форме него око садржине тога члана. У Законодавном од- 
бору појавило се мншљење да и море око острва Виса буде 
укључено v наше територијално море. После дуже диску- 
сије, Законодавни одбор je уважио разлоге због којих то 
v пројекту није учињено. Разлози су ови: нема штете, ако 
воде око Виса не буду спадале у унутрашње море. Оне по 
лројекту већ спадају у територијално море. А разлика je 
између унутрашњег и територијалног мора само у томе, што 
кроз териториј-ално море могу да пролазе за дестинирану



луку и страни бродови, ако пролазе неофанзивно. Пролази 
пак страних бродова кроз унутрашње море морају се ноти- 
фицирати. Међутим и у територијалном мору ми имамо исто 
право контроле, прегледа, тражења папира итд. Кад би се за 
сваки пролаз страних бродова кроз воде око Виса морало 
нотифицирати, то би, због положаја тих вода на морским 
путевима, чинило велике препреке саобраћају и ометале би 
се везе између наше земље и оних земаља које су у морском 
саобраћају са нама.

Законодавни одбор je уважио ове разлоге и одлучио да 
члан 3 остане онакав какав je у пројекту предложен. Ово je 
Законодавни одбор учинио и због тога шго по чл. 7 овог 
закона у сваком делу територијалног мора наша држава 
може да одреди поједине зоне као подручја војног и 'помор- 
ског значаја, у којим зонама све услове пловидбе прописује 
наша држава.

II
Сагласно истакнутом и на основу претреса сваког члана 

Предлога закона о обалном мору Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије a no постигнутој сагласности Редакци- 
оног одбора оба већа, Законодавни одбор je слободан да 
Већу народа предложи следеће измене и допуне у тексту на- 
веденог законског предлога:

У поднасловима свуда у законоком тексту брисати цр- 
тицу после римског броја.

Чл. 3. Под тач. 4), место речи „ З а р у б а ч а “  ставити „За- 
рубац“ у другом реду. У осмом реду, испред речи „рт 
Произд“ ставити цртицу. У претпоследњем реду, место речи 
„Скракона“ ставити „Сракана“. У последњем реду, место 
речи „Рамењак“ ставити „Камењак".

Чл. 4. У првом и другом реду брисати речи „Федера- 
тивне Народне Републике Југославије“.

Чл. 5. У петом реду брисати речи „Федеративне Народне 
Републике Југославије“.

Чл. 6. У другом ставу, шести ред, испред речи „сани- 
тарне“ место „и“ ставити „или“.

Изнад члана 9 ставити поднаслов „II Посебне одредбе".
Чл. 11. У претпоследњем реду, иш ред речи „територије" 

ставити „њене“ и после речи „територије“ ставити тачку и 
брисати остатак става.

Чл. 12. У првом ставу, четврти ред, после речи „права“ 
ставити запету и после речи „и“ додати ,упо“.



Чл. 13. У првом ставу, први ред, место речи „се не ттри- 
мењују“ ставити „не .примењују се“. У другом реду брисати 
речи „ни на овима изједначене бродове.“ и ставити „ни на 
друге бродове стране заставе изједначене с ратним бродо- 
вима.“.

Чл. 14. У првом реду брисати реч „одредаба“ и у дру- 
гом реду, место речи „доносиће“ ставити „доноси“.

У циљу олакшања 'претреса Предлога закона о обалном 
мору Федеративне Народне Републике Југославије у Већу, 
Законодавни одбор израдио je лречишћен текст овог закон- 
ског предлога уносећи измене и допуне које je учинио.

Подносећи Већу народа овај свој извештај, Законодавни 
одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За  известиоца одређен je Сретен Вукосављевић.
Претседник

Секретар Закоиодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Ч л а н о в и :

Томо Чиковић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Нинко 
Петровић, €. p., Косан Павловић, с. p., Сретен Вукосављевић, 
с. p., Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Јосип Рус, 
с. p., Мустафа Хоџа, с. p., Радован Поповић, с. p., Милан 
Поповић, с. p., Драгољуб Илић, с. p., Михаило Грбић, с. p., 

Милош Царевић, с. р. и Јоза Миливојевић, с. р.



П Р Е Д Л О Г
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА

О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И КОЛОНИЗАЦИЈИ

Члан 1
У чл. 24 после другог става додаје се нов став који 

•гласи:
„Изузетно, може се дозволити:
1) деоба земљишта, кад се шире домаћинство, које je: 

земљу добило, дели на два или виоше земљорадничких дома- 
ћинстава;

2) размена земљишта кад насељеник улази у сељачку 
радну задругу, а у циљу арондације задружне земље“.

Члан 2
У чл. 29 последња реченица мења се и гласи:
„Све послове колонизације и у вези са колонизацијом 

породица бораца на подручју Аутономне покрајине Војво- 
дине и Земуна, као и послове из ст. 3 чл. 24 овог закона врши 
Главни извршни одбор Народне скупштине Аутономне по- 
крајине Војводине као орган првог степена.

Министарство пол>опривреде ФНРЈ врши' надзор над 
спровођењем тих послова и решава по жалбама као орган 

.другог степена“.

Члан 3
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Слу- 

жбеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И 
КОЛОНИЗАЦИЈИ

1- — У З.акону о аграрној реформи и колонизацији 
предвиђено je додељивање земље у Војводини борцима и 
другим лицима која на то имају право (чл. 16, 18 и 19), али 
je у чл. 24 одређено да се тако додељена земља не може за 

20 година разделити, продати, дати у закуп или заложити, 
ни v целини ни делимично. Овоме треба додати још и немо- 
гућности размене, која произилази из смисла чл. 24 закона, 
а која je изричито предвиђена у чл. 10 Уредбе о спровођењу 
насељавања бораца у Војводини. Сва ова ограничења у 
располагању добијеном земљом прописана су у намери да 
се спрече шпекулантски ттступци до којих би иначе могло 
доћи.

Појавили су се, међутим, случајеви где je, због личних 
односа међу члановима домаћинства које je земљу добило, 
немогуће да они и даље остану у заједници, а ипак су морали 
остати због законске одредбе која спречава деобу 'земљишта. 
Затим, због немогућности размене добијеног земљишта, на- 
сељеници чије je земљиште удаљено од земљишта сељачке 
радне задруге нису могли ступити у задругу, ма да су то же- 
лели, јер задруга обично ставља као услов за пријем у члан- 
ство да насељеник размени своју земљу са земљом неког не- 
задругара која се граничи са задружном земљом. Насељеник 
je, међутим, због поменутог ограничења у немогућности да 
ову размену изврши.

Кад се има у виду разлог због кога су поменута огра- 
ничења прописана, несумњиво je да за деобу односно раз- 
мену добијене земље у изложеним случајевима таквог раз- 
лога нема, већ баш напротив, постоји разлог да се то омо- 
гући. У томе смислу предлаже се допуна поменутог чл. 24 
закона.

2. — Колонизација породица бораца у Војводини пред- 
виђена je у Закону о аграрној реформи и колонизацији као 
савезни посао, na je стога била дата у надлежност бившег 
Министарства колонизације. Пошто je оно било укинуто, тај 
je  посао, измењен чл. 29 закона, стављен у надлежност Ко- 
мисије за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ, 
а кад je и она била укинута, посао je прешао на Министар- 
ство пољопривреде ФНРЈ, које je и данас надлежнс у томе



послу. С обзиром на то, исправљање грешака које су прили- 
ком колонизације извршене дошјк) би у надлежно-т органа 
који послове колонизације сад врши, a то значи Министарства 
пољопривреде ФНРЈ. Међутим, оно нема својих посебних 
органа за тај посао на подручју Војводине, а не би било 
целисходно оснивати их само у томе циљу. На томе терену 
постоје органи Главног извршног одбора НС АП Војводине, 
који већ иначе раде на пословима унутрашње колонизације. 
тако да би, поред тих својих послова, могли без тешкоће, a 
ca довољно стручности, преузети и итоменуте послове савезне 
колонизације. Главни извршни одбор je дао пристанак на то. 
Али, пошто су ово послови савезног карактера, Министар- 
ство пољопривреде ФНРЈ треба да задржи надзор над њи- 
ховим извршењем, а следствено томе и да решава о жал> 
бама против решења кој-е би Главни извршни одбор доносио 
у првом степену. Овде ваља навести да je савезна колониз i- 
ција вршена још и на подручју Земуна, па се зато и Земун. 
мора овде посебно поменути. Са ових разлога предлаже се 
измена последње реченице чл. 29 закона.

9 новембра 1948 године 
Београд

Министар пољопривреде ФНРЈ 
инж. М. Тодоровић, С. р.

И З В Е Ш Т А Ј

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ 
И КОЛОНИЗАЦИЈИ

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
С А В Е З Н О  В Е Ћ Е  

Ззконодавни одбор 
Бр. 197 

20-ХМ948 
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б е о  г p а д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 19 и 20 новембра 1948 године, 
претресао je Предлог закона о изменама и допунама Закопа

*



о аграрној реформи и колонизацији, достављен му од Прег- 
седника Савезног већа, а који je на основу чл. 63 Устава 
доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на реша- 
вање.

I

Претресајући овај законски предлог, Законодавни одбор 
се сагласио са потребом његовог доношења и суштином ње- 
гових одредаба. Али, Законодавни одбор je сматрао да би 
било оправдано проширити могућност деобе земљишта 
земљорадничких домаћинстава која су стечена на основу 
Закона о аграрној реформи и колонизацији, а према коме 
je за време 20 година земља била недељива, не само на 
случај деобе ширег домаћинства него и на случај развода 
брака између мужа и жене, који су власници земљишта које 
им je било додељено као домаћинству. Због тога je Зако- 
нодавни одбор предложио да се у члану 1, тач. 1, изостави 
реч „шире“, тако дд се тиме даје могућност деобе земљишта 
земљорадничког домаћинства и између мужа и жене v слу- 
чају кад су законито разведени.

Даље, Законодавни одбор je сматрао да не би бил*о 
оправдано, као што се то чини у чл. 2 предлога, да савезни 
закон непосредно одреди надлежност Главног извршног 
одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине 
у пословима колонизације и у вези са колонизацијом бораца 
у Војводини. Исто тако Законодавни одбор je изразио ми- 
шљење да не би Главни извршни одбор могао бити надле- 
жан и за послове колонизације на подручју града Земуна 
из разлога што се Земун не налази у саставу Аутономне 
покрајине Војводине. Законодавни одбор je сматрао да се 
с обзиром на организациону структуру државе и карактер 
савезног законодавства, овим законским предлогом има 
одредити надлежност — о којој je реч у члану 2 предлога — 
за Народну Републику Србију односно за њен орган управе 
који руководи пословима колонизације на подручј.у целе 
Републике, па према томе и на подручју Аутономне покра- 
јине Војводине, пошто je Аутономна покрајина Војводина 
према Уставу ФНРЈ и НРС део HP Србије. На o c h o b v  тога, 
Законодавни одбор je предложио нову стилизацију чл. 2 по 
којој je извршен пренос послова колонизације бораца на 
подручју Аутономне покрајине Војводине и града Земуна — 
на Министарство пољопривреде Владе HP Србије. Ово Ми-



нистарство може вршити те послове непосредно или преко 
Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономнс 
покрајине Војводине.

II

Сагласно истакнутим питањима и на основу претресл 
сваког члана Предлога закона о изменама и допунама За- 
кона о аграрној реформи и колонизацијк, a no постигнутој 
сагласности Редакционог одбора оба већа, Законодавни 
одбор je слободан да Већу народа предложи следеће измене 
и допуне у тексту наведеног законског предлога:

Чл. 1. У тач. 1), у првом реду, брисати реч „шире“ а иза 
речи „домаћинство“ брисати запету. У другом реду ове 
тачке. иза речи „добило“ брисати запету.

Чл. 2. У петом и шестом реду брисати речи „Главни 
извршни одбор Народне скупштине Аутономне покрајине 
Војводине“, а место њих ставити „Министарство пољопри- 
вреде Владе Народне Републике Србије непосредно или 
преко Главног извршног одбора Народне скупштине Ауто- 
номне покрајине Војводине“.

Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штам- 
парских омашки и грешака.

У циљу олакшања претреса Предлога закона о кзменама 
и допунама Закона о аграрној реформи и колонизацији у 
Већу, Законодавни одбор израдио je пречишћен текст овог 
законског предлога уносећи измене и допуне које je учинио.

Подносећи Савезном већу овај свој извештај, Законо- 
давни одбор моли Веће да га у целости изволи усвојиги.

За известиоца одређен je Лајчо Јарамазовић.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Др М а к с  Ш н у д е р л ,  с. р. М о ш а  П и ј а д е ,  с. р.

Ч л а н о в н :
В л а д и м и р  С и м и ћ ,  с. p., Р а д о в а н  М и ј у ш к о в и ћ ,  с. p., Ж и в о т а  
Ђ е р м а н о в и ћ ,  с. p., М и х а и л о  Ђ у р о в и ћ ,  с. p., М е х м е д  Х о џ а ,  
с. p., др Ј е р к о  Р а д м и л о в и ћ ,  с. p., Ђ у р о  С а л а ј ,  с. p., Т и х о м и р  
Н и к о д и ј е в и ћ ,  с. p., Ф и л и п  Л а к у ш ,  с. p., Ј о ж е  Л а м п р е т ,  с. p., 

С у л е ј м а н  Ф и л и п о в и ћ ,  с. p., Е д х е м  Ч а м о ,  с. p., др Ј а к о в
Г р г у р и ћ ,  с. р.



ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ 
И КОЛОНИЗАЦИЈИ

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
ВЕЋЕ НАРОДА

Законодавни одбор 
Бр. 85 

2Q-XI-1948 год.
Бесград

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Законодавни одбор E>eha народа Народне скупшткне 
ФНРЈ на cBojoj 132 седници одржаној 17 новембра 1948 
године претресао je предлог Закона о изменама и допунама 
Закона о аграрној реформи и колонизацији, достављен му 
од Претседника Већа народа, а који je на основу чл. 63 
Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.

I
Претресајући предложени законски предлог, Законо- 

давни одбор je нашао да je оправдано, као што се то чини 
у члану 1 законског предлога:

)) Дозволити деобу ширег домаћинства на два или више 
домаћинстава, што je раније чланом 24 било забрањено. 
Тако се овим законским предлогом у том смислу допуњује 
члан 24 Закона о аграрној реформи и колонизацији.

2) Дозволити да кад насељеник-колониста жели да ступи 
v сељачку радну задругу, а додељено му имање je удаљено 
од имања "радне задруге, може своје имање заменити за 
имање незадругара које се граничи са имањем радне задруге 
и тиме омогућити арондацију задружне земље. Овом се ра- 
зменом удовољава жељи наших бораца-колониста и развоју 
сељачких радних задруга.

Међутим, Одбор je сматрао да би се код предложене 
измене у тачки 1) требало да прошири могућност деобе 
земљишта земљорадничког домаћинства и на случај развода 
брака између супружника сопственика додељене земље. У



TOM правцу je Одбор сматрао да je оправдано допунити про- 
гшс тачке 1, члана 1 предлога.

У чл. 2, став 2 предлога, Одбор je лредложио измену, 
тако да би наведени став имао да гласи: „Све послове коло- 
низације и у вези са колонизаццјом породица бораца на 
подручју Аутономне покрајине Војводине и Земуна, као и 
послове из ст. 3 чл. 24 овог закона врши Министарство по- 
љопривреде Владе HP Србије непосредно или преко Главног 
извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине 
Војводине“.

Као што се види, овом лроменом се утврђује надлежност 
Народне Републике Србије односно њеног органа државне 
управе који руководи лословима колонизације на целој 
територији ове републике, те према томе и на подручју Ау- 
тономне покрајине Војводине, која je у саставу HP Србије. 
Осим тога, Одбор je сматрао да ова промена одговара и 
карактеру савезног закона који одређује питање надлежно- 
сти ФНРЈ и народних република — а питање конкретне над- 
лежности аутономних јединица оставља за пропис републике 
у чијем се саставу оне налазе.

II
Сагласно истакнутим питањима и на основу претреса ■ 

сваког члана предлога Закона о изменама и допунама Закока 
о аграрној реформи и колонизацији, a no постигнутој сагла- 
сности Редакционог одбора оба већа, Законодавни одбор je 
слободан да Већу народа предложи следеће измене и допуне 
у тексту наведеног законског предлога:

Чл. 1. У тач. 1), у првом реду, брисати реч ,.шире“ а иза 
речи „домаћинство“ брисати запету. У другом реду ове 
тачке, иза речи „добило“ брисати запету.

Чл. 2. У петом и шестом реду брисати речи „Главни из- 
вршни одбор Народне скупштине Аутономне иокрајине Вој- 
водине“, а место њих ставити „Министарство пољопривреде 
Владе Народне Републике Србије непосредно или преко Глав- 
н.ог извршног одбора Народне скупштине Аутономне покра- 
јине Војводине“.

Одбор je учинио још и исправке извесних ситних штам- 
парских омашки и грешака.



Подносећи Behy народа овај свој извештај, Законодавни 
одбор моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Косан Павловић.

Т о м о  Ч и к о в и ћ ,  с. p., П а н к о  Б р а ш н а р о в ,  с. p., С р е ћ к о  Ж у м е р ,  
с. p., Д р а г о љ у б  И л и ћ ,  с. p., Ј о з а  М и л и в о ј е в и ћ ,  с. p., Н и г н к о  
П е т р о в и ћ ,  с. p., М и л а н  П о п о в и ћ ,  с. p., М у с т а ф а  Х о џ а ,  с. p., 
М и л о ш  Ц а р е в и ћ ,  с. p., др Б р а н к о  Ч у б р и л о в и ћ ,  с. p., С р е т е н  
В у к о с а в љ е в и ћ ,  с. p., М и х а и л о  Г р б и ћ ,  с. p., К о с а н  П а в л о в и ћ ,  

с. р . , Р а д о в а н  П о п о в и ћ ,  с. p., Ј о с и п  Р у с ,  с. р.

Секретар 
Р а т о  Д у г о њ и ћ ,  с. р.

Претседник 
Законодавног одбора

Б о ж и д а р  М а с л а р и ћ ,  с. р.

Ч л а н о в и :



ПРЕДЛОП

З А К О Н А  О  И З М Е Н И  З А К О Н А  О  Ш Т А М П И  
О Д  8 Ј У Л А  1946 Г О Д И Н Е

Члан 1
Члан 15 мења се и гласи:
„Новине, књиге и остали списи штампани v иностран- 

ству могу се уносити и растурати у Федеративној Народној 
Републици Југославији без икаквог претходног одобрења. 
Право на растурање стране штампе имају домаћа и страна 
предузећа и установе које добију за то иарочито овлашћење 
Министра унутрашњих послова ФНРЈ.

Уношење и растурање новина, књига и осталих спиеа 
који се штампају у иностранству на језицима југословенских 
народа или који се штампају у иностранству на другим јези- 
цима али су непосредно -намењени југословенским народима, 
може се вршити само по претходном одобрењу Министра 
унутрашњих послова ФНРЈ. Решење којим се одобрава уно- 
шење и растурање ових слиса објавиће се у „Службеном 
листу Федеративне Народне Републике Југославије“.

Члан 2
Члан 16 мења се и гласи:
„Предузећа и установе овлашћене за растурање стране 

штампе дужне су, чим приме новине, књиге или списе штам- 
пане у иностранству, доставити по три примерка Министар- 
ству унутрашњих -послова ФНРЈ.

Прописи чл. 11 и 12 овог закона односе се и на страну 
штампу која улази у Федеративну Народну Републику Југо- 
славију. Решење о забрани доноси Министар унутрашњих 
послова ФНРЈ.“

Члан 3
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Слу- 

жбеном листу Федеративне Народне Републике Југославије :.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

П Р Е Д Л О Г А  З А К О Н А  О  И З М Е Н И  З А К О Н А  О  Ш Т А М П И  
О Д  8 Ј У Л А  1946 Г .

У Закону о штампи прописана je надлежност Претсед- 
ништва Владе ФНРЈ односно Генералног секретара Владе 
ФНРЈ за давање одобрења за улазак и растурање стране. 
штампе и оне која je штампана у иностранству на језицима 
наших народа,. а која je намењена нашим народима. Ови 
послови, међутим, не улазе у круг оних послова који, по 
природи својој, спадају у надлежност Претседништва Владе 
ФНРЈ, већ међу послове за које je у начелу надлежно Мини- 
старство унутрашњих послова ФНРЈ. Затим, због техничке 
стране ових послова, који захтевају и вођење извесних еви- 
денција, није Претседништво Владе ФНРЈ орган који го 
треба да ради. Ctora  се показује потреба да се ти послови 
изузму из надлежности Претседништва Владе ФНРЈ и ставе 
у надлежност Министарства унутрашњих послова ФНРЈ, па 
се v томе смислу предлаже измена Закона о штампи.

9 новембра 1948 године 
Београд

Потпретседник Владе ФНРЈ 
и Министар унутрашњих послова ФНРЈ

А .  Р а н к о в и ћ ,  с. р.

ИЗВЕШТАЈ

З А К О Н О Д А В Н О Г  О Д Б О Р А  С А В Е З Н О Г  В Е Ћ А  Н А Р О Д Н Е  
С К У П Ш Т И Н Е  Ф Н Р Ј  О  П Р Е Д Л О Г У  З А К О Н А  О  И З М Е Н И  

З А К О Н А  О  Ш Т М П И  О Д  8 Ј У Л А  1946 Г .

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Законодавни одбор 
Бр 196 

20-XI-1948 год. Ш  
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e о г p а д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 19 и 20 новембра 1948 године 
претресао je Предлог закона о измени Закона о штампи од



ПРЕДЛОГ

З А К О Н А  О  И З М Е Н А М А  И  Д О П У Н А М А  З А К О Н А  
0  Д Р Ж А В Љ А Н С Т В У  Ф Н Р Ј

• • Ч л а н  1

У члану 35 после првог става додаје се нови став 2, 
који гласи:

„Не сматрају се држављанима ФНРЈ у смислу претход- 
ног става лица немачке народности која се налазе у ино- 
странству, а која су се за време рата или пре рата огрешила 
о своје дужности држављанина-лелојалним поступцима про- 
тив народних и државних интереса народа Федеративне На- 
родне Републике Југославије.“

Став 2 члана 35 постаје став 3, а став 3 постаје став 4.

Члан 2
После члана 35 додаје се нови члан 35a који гласи:
„Министар унутрашњих послова ФНРЈ може одредити 

да се изврши ревизија држављанства лицима из члана 35 
став 1, која су до дана ступања на снагу овог закона натура- 
лизована, њиховим супругама и деци, женама удатим за лица 
без држављанства као и деци лица без држављанства.

Лица за која je одређена ревизија држављанства по 
претходном ставу сматраће се држављанима ФНРЈ у смислу 
члана 35 став 1, ако им држављанство ФНРЈ потврди Мини- 
стар унутрашњих послова ФНРЈ“.

Члан 3
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Слу- 

жбеном листу Федеративне Народне Републике Југославије.1'



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ ФНРЈ

1. У времену доношења Закона о држаељанству ФНР-Ј 
(28-VIII-1945 г.) проблем држављанског статуса лица немачке 
народности, који су по раније важећим прописима сматрани 
нашим држављанима, није могао бити законским путем ре- 
шен на генералан начин, услед чега овај закон у томе погледу 
не садржи никакве посебне одредбе. Мада чл. 16 Закона о 
држављанству ФНРЈ предвиђа могућност да се лицима не- 
мачке народности, као и лицима осталих народности чије cv 
државе биле у рату против наших- народа, одузме држављан- 
ство, за одузимање држављанства на основу овог законског 
прописа потребно je за свако лице понаособ провести посту- 
пак да се утврди његово нелојално држање и донети решење
о одузимању држављанства. За лица «емачке народности 
која су побегла из наше земље у највећем броју случајева 
практично се не би могао применити поступак из чл. 16 За- 
кона о држављанству ФНРЈ из разлога што се не могу при- 
купити подаци нити о њиховом идентитету, нити остали по- 
даци који су потребни за доношење решења. Међутим je 
опште познато да су лица немачке народности из наше земље 
отишла з'а време рата, као и непосредно ире рата, управо 
због непријатељског става према нашим народима. Та чиње- 
ница довољно указује на нелојалан став оних Немаца према 
нашој домовини и они су тиме испунили услов да им се наше 
држављанство одузме. У томе циљу подносим предлог за 
измену и допуну Закона о држављанству ФНРЈ, према коме 
се убудуће лица немачке народности која су побегла у ино- 
странство неће сматрати нашим држављанима.

Питање држављанског статуса лица немачке народности 
која се налазе у земљи решавало би се обзиром на прописе 
Закона о држављанству ФНРЈ.

2. Чл. 35, ст. 1, Закона о држављанству ФНРЈ признато 
je држављанство свим лицима која су имала држављанство 
по ранијим прописима. Новим чланом 35a даје се могућност 
да се изврши ревизија држављанства и да се држављанство 
ФНРЈ не призна оним лицима која су се за време неприја- 
тељске окупације нелојално држала према домовини. Ова 
ревизија обухватила би лица која су по раније важећим про- 
нисима стекла држављанство натурализацијом, њихове жене



и децу, жене удате за лица без држављанства, као и лица 
која су стекла држављанство путем рођења на нашој тери- 
торији, чији су родитељи (један или оба) лица без држав- 
љанства.

Београд
9 новембра 1948 године

Потпретседник Владе ФНРЈ 
и Министар унутрашњих послова ФНРЈ

А .  Р а н к о в и ћ ,  с. р.

, ИЗВЕШТАЈ

З А К О Н О Д А В Н О Г  О Д Б О Р А  С А В Е З Н О Г  В Е Ћ А  Н А Р О Д Н Е  
С К У П Ш Т И Н Е  Ф Н Р Ј  О  П Р Е Д Л О Г У  З А К О Н А  О  И З М Е Н А М А  

И  Д О П У Н А М А  З А К О Н А  О  Д Р Ж А В Љ А Н С Т В У  Ф Н Р Ј

i Ј  РОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Зпконодавни од&схр 
Бр. 195 

20-XI-1948 год.
Бесграл

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 19 и 20 новембра 1948 године 
претресао je Предлог закона р изменама и допунама Закона
о држављанству ФНРЈ, достављен му од Претседника Савез- 
ног већа, а који je на основу чл. 63 Устава упутила Влада 
ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

После проучавања горњег законског предлога и разлога 
за његово доношење које je истакао у свом образложењу 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ, a no постигнутој 
сагласности Редакционог одбора оба већа, Законодавни 
одбор je слободан да предложи Савезном већу да овај за- 
конски предлог прими у целини уз следеће мање тех.ничхе 
измене које je Одбор учинио и то:

У чл. 1. У првом реду, иза речи „члану 35;‘ и иза речи 
„првог става“, ставити запете. У другом ставу, трећи ред, 
иза речи „иностранству“, брисати запету.



У чл. 2. У другом ставу, трећи ред, и у трећем ставу 
трећи ред, иза речи ,,члана 35 став 1“, додати речи „овог 
закона“.

За известиоца одређен je Лајчо Јарамазовић.
Претседник

Секретар Закошздавног одбора
Др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.

Ч л а н о в и :

Владимир Симић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Живота 
Ђермановић, с. p., Михаило Ђуровић, с. p., Мехмед Хоџа, 
с. p., др Јерко Радмиловић, с. p., Ђуро Салај, с. p., Тихомир 
Никодијевић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Јоже Лампрет, с. p., 

Сулејман Филиповић, с. p., Едхем Чамо, с. p., др Јаков 
Гргурић, с. p., Милош Минић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ ФНРЈ

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНР.Ј
В Е Ћ Е  Н А Р О Д А  

Законодавни одбор 
Бр. 82 

20-XI-1948 
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e. o r  p а д

Законодавни одбор Већа народа Народне скупштине 
ФНРЈ на својој 132 седници одржаној 17 новембра 1948 
године претресао je Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о држављанству ФНРЈ, достављен му од Претседника 
Већа народа, а који je на основу чл. 63 Устава доставила 
Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

I
Законодавни одбор Већа народа расмотрио je законски 

предлог Закона о изменама и допунама Закона о држављан-



ству ФНРЈ и сагласио се са датим образложењем Потпретсед- 
ника Владе ФНРЈ и Министра унутрашњих послова друга 
Александра Ранковића по овом законском предлогу.

Законским предлогом решава се:
1) Проблем држављанског статуса лица немачке народ- 

ности, која су према важећим прописима на дан 28 VIII 1945 
године била држављани ФНРЈ а налазе се у иностранству 
од пре рата или за време рата; и

2) даје се законско овлашћење Министру унутрашњих 
послова ФНРЈ да може одредити ревизију држављанства 
свих оних лица која су до дана ступања на снагу овог за- 
кона натурализована као и њихове уже породице (супруге и 
деце), те ревизију држављанског статуса жена удатих за лица 
без држављанства као и деце лица без држављанства.

Како су ове измене и допуне оправдане и суштински не 
мењају основна начела садржана у Закону о држављанству 
ФНРЈ од 28 VIII 1945 године о којима je већ раније у начелу 
v Скупштини расправљано, то je овај Законодавни одбор 
после те констатације прешао одмах на расматрање закон- 
ског предлога у појединостима. Том приликом Одбор je 
утврдио да нема разлога за битнију промену ни једне пред- 
ложене измене.

II

На основу претреса сваког члана Предлога закона о из- 
менама и допунама Закона* о држављанству ФНРЈ, a no по- 
стигнутој сагласности Редакционог одбора оба већа, Зако- 
нодавни одбор je слободан да Већу народа предложи сле- 
деће чисто техничке измене и допунве у тексту наведеног за- 
конског предлога:

Чл. 1. У првом реду, иза речи „члану 35“ ставити запету; 
у истом реду, иза речи „првог става“ такође ставити запету. 
У другом ставу, у трећем реду, иза речи „иностранству“ бри- 
сати запету.

Чл. 2. У другом ставу, трећи ред, иза речи ,,члана 35 
став 1,“ додати „овог закона“. У трећем ставу, трећи ред, иза 
речи „члана 35 став 1,“ додати „овог закона“ .



Подносећи Већу народа овај свој извештај, Законодавн« 
одбор моли Веће да га изволи усвојити.

За известиоца одређен je Јоза Миливојевић.
Претседмик

Секретар Законодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Ч л а н о в и :

Томо* Чиковић, с. p., Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, 
с. p., Драгољуб Илић, с. p., Јоза Миливојевић, с. p., Јосип 
Рус, с. p., Радован Поповић, с. p., Нинко Петровић, с. p., 
Милан Поповић, с. p., Мустафа Хоџа, с. p., Милош Царевић, 
с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Сретен Вукосављевић, с. p., 

Михаило Грбић, с. p., Косан Павловић, с. р.



Ha основу чл. 74 тач. 13 а на предлог Претседника Владе 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије доноси

УКАЗ
i

1) Услед одласка на нову дужност разрешава се дужно- 
сти Министра лаке индустрије Владе ФНРЈ д-р Саво Златић.

2) За Министра лаке индустрије Владе ФНРЈ поставља 
се Јосип Цази, члан Извршног одбора и руководилац оде- 
љења међународних веза Централног одбора Јединствених 
синдиката.

Влада ФНРЈ извршиће овај Указ.
У. Бр. 1474

15 октобра 1948 године 
Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

За Секретара
Потпретседник Претседник

Моша Пијаде, с. р. * др И. Рибар, с. р.

На основу чл. 74 тач. 15 у вези са тач. 6 Устава ФНРЈ, 
а на предло-г Претседника Владе ФНРЈ, Президијум Народне 
скупштине Федеративне Народне Републике Југославије 
доноси

У К A3 
O u

ОБРАЗОВАЊУ МИНИСТАРСТВА ЗА НОВООСЛОБОЂЕНЕ
* КРАЈЕВЕ

С обзиром на нарочите потребе друштвеног, економ- 
ског и културног живота крајева који су на основу Уговора 
о миру са Италијом припојени Федеративној- Народној Ре-



публици Југославији, односно Народној Републици Хрват- 
ској и Народној Републици Словенији, и на потребу да се 
одреде посебни органи који ће се бавити искључиво органи- 
зацијом државне управе и привреде у тим крајевима као и 
целсжупном 'проблематиком друштвеног, економског и кул- 
турног живота тих крајева, а у циљу њиховог бржег унапре- 
ђивања, Президијум Народне скупштине ФНРЈ одлучује:

1. Образовати у саставу Владе ФНРЈ Министарство за 
новоослобођене крајеве као савезно-републиканско мини- 
старство.

2. Влада ФНРЈ одредиће у сагласности с Владом HP 
Хрватске и Владом HP Словеније који ће послови државне 
управе прећи у надлежност Министарства за новоослобођене 
крајеве.

3. Влада ФНРЈ извршиће овај Указ.

У. Бр. 1506
23 октобра 1948 године 

Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

За Секретара
Потпретседник Претседник

Моша Пијаде, с. р. др И. Рибар, с. р.

На основу чл. 74 тач. 13 Устава ФНРЈ а на предлог 
Претседника Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Релублике Југославије доноси

У К А З
о

ПОСТАВЉАЊУ МИНИСТРА ЗА НОВООСЛОБОЂЕНЕ
КРАЈЕВЕ

Сагласно Указу Президијума Народне скупштине ФНРЈ 
о образовању Министарства за новоослобођене крајеве од 
23 октобра 1948 године,

Поставља се за Министра за новоослобођене крајеве 
генерал-лајтнант Југословенске армије Већеслав Хољевац, 
народни посланик Народне скупштине ФНРЈ.



У. Бр. 1507 
23 октобра 1948 године 

Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

За Секретара
Потпретседник Претседник

Моша Пијаде, с. р. др И. Рибар, с. р.

На основу чл. 74, тач. 15 и тач. 6 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Претседника Владе ФНРЈ, Президијум Народне скуп- 
штине Федеративне Народне Републике Југославије доноси

У К A3
О ОДРЕЂИВАЊУ САВЕЗНО-РЕПУБЛИКАНСКОГ 

КАРАКТЕРА МИНИСТАРСТВА ТЕШКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ

У циљу правилног и лакшег руковођења и перспектив- 
ног развитка целокупне тешке индустрије у Федеративној 
Народној Републици Југославији, a с обзиром на потребу 
планског обухватања оне делатности тешке индустрије под 
управом републиканских министарстава индустрије која има 
општедржавни значај, Президијум Народне скупштине ФНРЈ, 
у вези са Указом од 8 јануара 1948 године, којим je образо- 
вано Министарство тешке индустрије Владе ФНРЈ као опште- 
савезно министарство

О Д Л У Ч У Ј Е

1) Министарство тешке индустрије Владе ФНРЈ шостаје 
савезно-републиканско министарство.

2) Влада ФНРЈ у споразуму са владама народних репу- 
блика извршиће овај Указ.

У. Бр. 1511
26 OKTOÖp'a 1948 године 

Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

За Секретара
Потпретседник Претседник

Моша Пијаде,х. р. ‘ др И. Рибар, с. р.



ВЛАДА
Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е  Н А Р О Д Н Е  Р Е П У Б Л И К Е  Ј У ГО СЛ А ВИ Ј Е

IV бр. 1Ü022/48 
22 новембра 1948 год.

Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e о r p а д

У сагласности са чл. 2 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима из народне привреде под- 
носим Савезном већу на потврду, по приложеном списку, 
уредбе које je на основу чл. 1 наведеног 'закона Влада ФНРЈ 
донела у времену од 27 септембра 1948 године до закључно 
17 новембра 1948 године и предлажем да их Савезно веће 
потврди.

Претоедник Вљаде ФНРЈ, 
Министар народне одбрзне, 

Маршал Јушсславије 
Јосип Броз Тито, с. р.

СПИСАК

уредаба Владе ФНРЈ донетих у времену од 27 септембра 
до 17 новембра 1948 године

1) Уредба о заснивању и престанку радних односа од 
27 септембра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 84/48);

2) Уредба о радним књижицама од 28 септембра 1948 
године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 84/48);

3) Уредба о измени и допуни Уредбе о планској распо- 
дели индустриске робе од 28 септембра 1948 године („Сл. 
лист ФНРЈ“ бр. 84/48);

4) Уредба о оснивању Савезног института за сточар- 
ство од 28 септембра 1948 године („ Сл. лист ФНРЈ“ бр 
84/48);

5) Уредба о оснивању и делокругу рада Радио-техни- 
кума од 28 септембра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 
84/48);

6) Уредба о оснивању и делокругу рада Индустриске 
кожарске школе у Високом од 28 септембра 1948 године 
(.,Сл. лист ФНРЈ,["бр. 84/48);



7) Уредба о оснивању и делсжругу рада Кожарског 
техникума у Домжалама од 28 септембра 1948 године („Сл. 
лист ФНРЈ“ бр. 84/48);

8) Уредба о оснивању и делокругу рада Хемиског тех- 
никума од 28 септембра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 
84/48);

9) Уредба о државном житном фонду и оснивању и 
раду Дирекције државног житног фонда од 30 септембра 
1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 85/48);

10) Уредба о 'платама радника и ученика у металургији 
и металној грани од 1 октобра 1948 године („Сл. лист ФНР.Ј“ 
бр. 86/48);

11) Уредба о платама радника и ученика у дрвној, 
хемиској, медицинској, прехранбеној, текстилној и одевној 
и дуванској индустрији, индустрији стакла, папира, целулозе 
и дрвењаче, коже, обуће и гуме од 1 октобра 1948 године 
(„Сл. лист ФНРЈ“ бр. 86/48); v

12) Уредба о платама радника у производњи цемента, 
салонита, печеног магнезита, гипса, креча, лаких грађевин- 
ских плоча и бетонских производа од 1 октабра 1948 године 
(„Сл. лист ФНРЈ“ бр. 86/48);

13) Уредба о платама радника запослених у предузе- 
ћима, установама и другим јединицама Југословенске армије 
од 15 октобра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 89/48);

14) Уредба о дисцжглинској и материјалној одговорно- 
сти службеника задружних организација од 15 октобра 1948 
године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 89/48);

15) Уредба о оснивању Генералне дирекције савезне ин- 
дустрије пољопривредних машина од 16 октобра 1948 године 
(„Сл. лист ФНРЈ“ бр. 90/48);

16) Уредба о преносу Генералне дирекције савезне инду- 
стрије цемента и Главне дирекције за азбест из надлежности 
Министарства тешке индустрије ФНРЈ у надлежност Мини- 
старства лаке индустрије ФНРЈ од 15 окгобра 1948 године 
(„Сл. лист ФНРЈ“ бр. 90/48);

17) Уредба о изменама и допунама Уредбе о контролн 
извоза и увоза од 14 октобра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ" 
бр. 90/48);

18) Уредба о израчунавању цене превоза, добити, расио- 
деле добити, амортизационом фонду, фонду руководства и 
централном фонду предузећа трговачке морнарице онште- 
државног значаја која врше 'Превозне услуге од 22 октобра 
1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 92/48);



19) Уредба о оснивању и надлежности Управе сервиса 
од 22 октобра 1948 године („Сл. лист Ф Н Р Г  бр. 95/48);

20) Уредба о установљавању нових група послова и 
платних разреда у лостојећим уредбама о платама радника и 
ученика у привреди и о одређивању специјалних додатака 
за обављање нарочитих послова од 22 октобра 1948 године 
(.,Сл. лист ФНРЈ“ бр. 95/48);

21) Уредба о израчунавању пуне цене коштања, о одре- 
ћивању и расподели добити, амортизационом фонду, фонду 
ру.ководства и централном фонду пољопривредно-машинских 
станица од 23 октобра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 
96/48);

22) Уредба о државном фонду за приплод и тов свиња 
од 9 новембра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 99/48).

ВЛАДА
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

IV бр. 10021/48 
22 новембра 1948 под.

Београд

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б e o г p а д

У сагласности са чл. 2 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доеошење уредаба по питањима из народне Лри- 
вреде подносим Већу народа на потврду, по приложеном 
списку, уредбе које je на основу чл. 1 наведеног закона 
Влада ФНРЈ донела у времену од 27 септембра 1948 до за- 
кључно 17 новембра 1948 године и предлажем да их Веће 
карода потврди.

Претоедник Владе ФНРЈ, 
Министар народне одбр-:нс.

Маршал Југославије
Јосип Броз Тито, с. р.

(Списак уредаба идентичан je ca списком штампаним 
уз писмо Савезном већу).





ПРЕТОЕДНИШТВО САВЕЗНОГ ВЕЋА

Претседник 
Владимир Св. Симић

Потпретседници:
Фрањо Гажи Авдо Хумо

Секретари:
Момчило Марковић Вида Томшич Стеван Јовичић

СТАЛНИ ОДБОРИ САВЕЗНОГ ВЕЋА
ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР

M3ai6j>aiH на I редовном састанку I ванредног заседања' 2-II-1946 и 
долуњен на VII редовиом састанку I редовног заседања 23 ма)а' 1946 
и на V редовном састанку IV редовног заседања 28-XI-1947 године

Моша Пијаде, претседник 
Владимир Симић, потпретседник 
др Макс Шнудерл, секретар

Чланови:
Милош Минић 
Радован Мијушковић 
Живота Ђермановић 
Михаило Ђуровић 
Лајчо Јарамазовић 
Мехмед Хоџа 
др Јерко Радмиловић 
Иван Гранђа

Mapa

Ђуро Салај 
Тихомир Никодијевић 
Филип Лакуш 
Матевж Хаце 
Јоже Лампрет 
Сулејман Филиповић 
Чамо Едхем 
др Јаков Гргурић 

Нацева

Риста Антуновић 
Божидарка-Кика 

Дамњановић 
Владо Малески

Зам еници:
Иса Јовановић 
Светозар Крстић 
Нимани Џавид 
Бошко Шиљеговић



т

изабран на I редовном састанку I ванредног заседања и допуњен на
V редовном састанку IV редовног заседања од 28-XI-1947 године и иа

V седници V редовног заседања од 28 априла 1948 године

Јован Веселинов, претседник 
Филип Лакуш, потпретседник 
Живота Ђермановић, секрет^р 

Чланови:
Добросав Томашевић Албкн Випотник
Петар Мундрић Јоже Јур<анчич
Горољуб Поповић Мустафа Виловић
Аћим Груловић Петар Војновић
Душан Чалић Васил Ђорговски
Томо Војковић Мирко Крџић

Заменици :
Радош Јовановић Ванчо Бурзевски
Fpyja Новаковић Андрија Бубањ

ОДБОР ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

др Благоје Нешковић, претседник
Ђуро Пуцар, потпретседник
Борис Зихерл, секретар ,

Чланови:
др Владимир Бакарић др Златан Сремец
Миха Маринко Душан Бркић
Лазар Колишевски Јосип Шестан
Блажо Јовановић Угљеша Даниловић
Љубодраг Ђурић Цветко Узуновски
Србољуб Јосиповић Милош Рашовић

, Заменици :
Миливоје Радовановић Звонко Бркић
Станка Веселинов- Осман Карабеговић

Мунћан Страхил Гигов
ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ

изабран на I р.едовном састанку I ванредног заседања и допуњен нл
V редовном састгнку IV редовног заседања 28-XI-1947 и на V седници

V редсВ'Ног заседања од 28 аттрила 1948 године
Миле Перункчић, претседник 
др Метод Микуж, претседник 
Борис Станковски, секретар



Чланови:
Др Александар Жижа Велибор Љујић
Мартин Сучић Перо Ђукановић

Заменици:
Иштван Лерик Мато Јакшић

Богољуб Стојановић

АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР

изабран на I редовном састанку I ванредног заседања и допуњен на
V редовном сгст.амку IV редовног згседања 28-XI-1947 подине и на

V седници V редовног заседан,а од 28 глрила 1948 лодине

Драгослав Марковић, претседник 
Тома Кутурец, потпретседник 
Александар Шевић, секретар

Чланови:

Адам Остовић Хамдија Ћемерлић
Фердо Година * Панто Малишић

Заменици :
Љубинка Милосављевић Богдан Црнобрња

Јоже Борштнар

МАНДАТНО-ИМУВИТЕТСКИ ОДБОР

изабран na I редовном састанку I ванредног заседања 2-1I-1946 године 
и «a V редовном састанку IV редовног заседања 28-XI-1947 године

Јован Веселинов, претседник 
Перо Комадина, лотпретседник 
Вида Томшич, секретар

Чланови:

Ратко Петровић Богоја Фотев
Владо Шегрт Вељко Зековић

Заменици :

Душан Грк , Драго Гиздић
Милорад Вујичић



Агоди Неџат 
Алексоски Борис 
Андрић Ратомир 
Антић Милоје 
Антолић Фрањо 
Антуиовић Риста 
Арсов Љубчо 
Аугустинов Мата

Бабић Антун-Туна 
Бакарић др Владимир 
Бакрач Јозо 
Банак Јосип 
Баричевић Перо 
Белинић Марко 
Беловуковић Милан 
Бенчић Драго 
Бериша Рифат 
Бећирић др Тодор 
Бисић М. Милорад 
Блажевић Јаков 
Богданов Душан 
Богданов Ђура 
Божовић Никола 
Боројевић Јован 
Борштнар Јоже 
Бохинц Андреј 

Бошковић Ђорђе 
Брецељ др Маријан 
Бркић Душан 
Бркић Звонко 
Брњашевић Влајко 

Броз Јосип Тито 
Бубан» Андрија 
Бул»ан Вице 
Бурзевски ВанчФ 
Бурић Хасан 
Бутозан др Васо

Василев Гјорги 
Васиљевић Живан

Вејновић Светозар 
Величковић Вучко 
Веселинов Јован 
Веселинов-Мунћал 
Станка 

Видовић Никола 
Виловић Мустафа 
Випотник Албин 
Влатковић Немања 
Влахов Димитар 
Војковић Томо 
Војновић Петар 
Врбакац Јосип 
Вркљан Анте 
Вујичић Милорад 
Вујковац Михаило 
Вукадиновић Ђуро 
Вукашинвоић Иван 
Вукмановић Светозар- 

Темпо 
Вулин Сава 
Вучковић Сретен

Гажи Фрањо 
Гајиновић Вујица 
Гајић Гојко 
Гаџић Радосав 
Гашпар Јан 
Гигов Страхил 
Гиздић Драго 
Глухић Омер 
Година Фердо 
Госпић Светолик 
Гранђа Иван 
Гранфил Тома 
Грбић Чедо 
Гргурић др Јаков 
Гретић Ивица 
Грк Душан 
Грубић Чеда 
Грујић Радован

Груловић Аћим

Дамњановић Божи- 
дарка-Кика 

Даниловић Угљеша 
Девеџић Душан 
Диминић др Душан 
Дорошки др Јован 
Драгин Радивој 
Драушник Јурица

Ђермановић Живота 
Ђорђевић Стојан 
Ђорговски Васил 

Ђукановић Перо 
Ђукић Паме 
Ђурђевић Чеда 
Ђурић Љубодраг 
Ђуровић Лазар 
Ђуровић Михаило

Ерчић Живко

Жигић Раде 
Жижа др Александар 
Жујовић Сретен

Зековић Вељко 
Зечевић Влада 
Зечевић Славко 
Зечевић Стево 
Зихерл Борис 
Златић Дина 
Златић др Саио

Иванов Андреј' 
Иванчевић Никола 
Ивековић др Младен 
Ивић Стјепан *

Јакшић Мато



Јакшић Никола 
Јанковић Љубо 
Јанић Владо 
Јарамазовић Лајчо 
Јеленц Алеш 
Јеремић Boja 
Јовановић Блажо 
Јовановић Ђура 
Јовановић Иса 
Јовановић Радош 
Јовановић Спасоје 
Јовановиб Станимир 
Јовичевић Павле 
Јовичић Стеван 
Јојкић Ђурица 
Јоксимовић Момир 
Јосиповић Србољуб 
Јоцић Живојин 
Јуранчич Јоже

Карабеговић Осман 
Карајовић др Драгомир 
Кардељ Едвард 
Карнер др Иво 
Кецмановић др Воји- 
слав 

Кидрич Борис 
Кимовец Франце 
Клаузбергер Петар 
Кнез Јурица 
Ковачевић Вел»ко 
Ковачевић Митар 
Ковачевић Урош 
Ковачић Иван 
Колишевски Лазар 
Комадика Петар 
Комненић Симо 
Корен Јаков 
Кооановић Сава 
Косовац Младен 
Костић Велимир 
Кохаровић др Алек- 
сандар 

Коцбек Јоже

Кочевар Франц 
Крајгер Борнс 
Крајзер Јанко 
Крањец Мишко 
Крзвар Ђуро 
Криезиу Хас(ан 
Крстевски Киро 
Крстић Бошко 
Крстић Светозар 
Крстуловић Вицко 
Крце Павао 
Крџић Мирко 
Кузмановић др Славко 
Кузмановски Боге 
Курт Хуснија 
Кутурец Тома 
Куфрин Милка 
Кухар Ловро

Лакатош Иштван 
Лакуш Филип 
Лалић Ђуро 
Лампрет Јоже 
Лековић Bojo 
Лерик Иштван 
Лескошек Франц 
Леши Акиф Мустафа 
Лукић Костадин 

Лулић Грго

Љујић Велибор 
Љујић Bojo

Мајхен Владо 
Малески Владо 
Малишић Панто 
Мандић Глигорије 
Манџић Пашага 
Маринко Миха 
Марковић Драгослав 
Марковић Милош 
Марковић Момчило 
Марковић Неман>а 

Маркотић Мато

Марчинковић Јозо 
Масарото Ђусто 
Мастиловић Новак 
Матић Радомир 
Мачек Иван-Матија 
Месић Јосип 
Међо Томо 
Мијалговић Цвијетин 
Мијушковић Радован 
Микуж др Метод 
Милојевић Милоје 
Милосављевић Љу- 
бинка 

Миљковић Мито 
Минић Милка 
Минић Милош 
Минчев Никола 
Михајловски Кирил 
Московљевић др Ми- 
лош

Мразовић Карло- 
Г ашпар 

МрковиН Новица 
Мркоци Марко 
Мугош Душан 
Мујагић Хасан 
Мундрић Петар

Нађ Коста 
Наумовски Круме 
Нацева Mapa 
Нефат Фрањо 
Нешић Светомир 
Нешковић др Благоје 
Никодијевић Тихомир 
Николић Живојин 
Нимани Џаввд 
Новаков Душан 
Новаковић Груја 
Новосел др Шиме

Омановић Хамдија 
Опачић Станко 
Остовић Адам

«



Павковић Миливоје 
Павловић Мкхаило 
Павловић Павле 
Пађен Бранко 
Пајковић Ђоко 
Пахић Лука 
Пашалић Едхем 
Пенезић Слободан 
Перковић Миле 
Перуничић Миле 
Петровић Душан 
Петровић Ратко 
Петровић Славољуб- 
Ђера 

Петрушев Кирил 
Пијаде Моша 
Плавшић ЈТазар 
Побрић Едхем 
Полич др Зоран 
Половић Марко 
Попов Жива 
Поповић Горољуб 
Поповић Јован 
Поповић Коча 
Поповић Љубомир 
Поповић Милентије 
Почуча Миле 
Првчић Стјепан 
Прибић Милан 
Прибићевић др Раде 
Приможич Јоже 
Пуцар Ђуро-Сгари

Радмиловић др Јерко 
Радовановић Миливоје 
Радовановић Милија 
Радуловић Taca 
Рамљак др Анте 
Ранковић Александар 
Рапаић Ћиро 
Рац Винце 
Рашовић Милош 
Регент Иван 
Релић Петар

Реџић Енвер 
Рибар др Иван 
Рибич Иван 
Рибникар Владислав 
Рикановић Илија 
Ритиг др Светозар

Савић Брано 
Салаи Јожеф 
Салај Ђуро 
Самарџија Стево 
Светек Франце 
Секељ Јожеф 
Симеуновић Јанко 
Симеунчевић Гавро 
Симић Владимир 
Синановић Хамдија 
Смајовић Василије 
Сремец др Златан 
Стамболић Петар 
€тамбулиски Асен 
Станковски Борис 
Стефановић Миливоје 
Стефановић Светислав 
Стојадиновић Михаило 
Стојановић Богол»уб 
Суботин Иван 
Сутловић Рикард 
Сучић Мартин

Тодоровић Мијалко 
Тодоровић Симо 
Толо Нико 
Томашевић Добросав 
Томшич Вида 
Трајковић Александар 
Трифуновић Светислав 
Турковић Иван-Шкецо 
млађи 

Туцман Јосип

Ћемерлић др Хамдија 
Ћурувија Тоде

Узуновски Цветко

Фајфар Тоне 
Ференчак Иван 
Ференчина Томо 
Филаковић Имро 
Филиповић Сулејма» 
Фотев Богоја 
Фрнтић Елизабета

Хасанагић Хилмија 
Хаце Матевж 
Хаџи Мустафа Хасан 
Шукри 

Хаџић Бошко 
Хебранг Андрија 
Хољевац Већеслав 
Хотић Месуд 
Хоџа Мехмед 
Хоџа Фадил 
Хоџић Мујо 
Хрибар Јанез 
Хукић Мехмедалија 
Хумо Авдо

Цветић Боса 
Цветнић Милија 
Цетинић Марин 
Црнобрња Богдан 
Црногорчевић Јово

Чакић Бошко 
Чалић Душан 
Чамо Едхем 
Чаушевић-Чауш Иван 
Ченгић Ферид 
Чешњај Томо 
Чобански Спасоје 
Чолак Петар 
Чубриловић др Васо

Џојић Анто

Шакић Јован



Шарац др Заим 
Шарац Спасоје 
Шатев Павел
Шаћири Исмет 
Шевиђ Александар

ПЈегрт Владо 
Шестан Јосип 
Шиљеговић Бошко 
Шкаре Станко 
Шнудерл др Макс

Шпиљак Фрањо 
Шпиљак Мика 
Шпрљан Гуште 
Шутић Анте

На другој седнмци од 28 новсмбра 1948 на зг<хтев Јавног тужиоца 
ФНРЈ издани су суду народни посланици Аголи Неџат и Глухић Омер.



ВЕЋЕ НАЈРОДА НАРОДНЕ ОКУПШТИНЕ ФНРЈ

I IP E T СЕДНИШ ТВО ВЕЋ А  НАРОДА

Претседник 
Јосип Видмар

Потпретседници:
Божидар Масларић Косан Павловић

Секретари:
др Бранко Чубриловић Јоза Миливојевић Михаило Грби<1

СТАЛНИ ОДБОРИ ВЕЋА НАРОДА

ЗАКО Н ОДА ВН И  О Д БО Р

Божидар Масларић, претседник 
Томо Чиковић, потпретседник 
Рато Дугоњић, секретар

Панко Брашнаров 
Срећко Жумер 
Драгољуб Илић 
Јоза Миливојевић 
Љуба Момчиловић 
Богдан Орешчанин 
Саво Оровић 
Нинко Петровић

др Бранко Чубриловић

Заменици :
Ладо Амброжич Михаило Грбић
Антпун Аугустинчић Наум Наумовски
Сретен Вукосављевић Косан Павловић

Ра)дован Поповић

Милан Поповић 
Јосип Рус
др СинЈииа Станковић 
Тоне Хафнер 
Мустафа Хоџа 
др Јосип Хрнчевић 
Милош Царевић 
Љиљана Чаловска



др Обрен Благојевић, претседник 
Иван Гошњак, потпретседник 
Раде Хамовић, секретар

Чланови:
Радомир Тодоровић Анка Берус
Митра Митровић ' Иван Турковић
Алекса Томић Јосип Јерас
Александар Стојановић Бено Котник
др Војин Царић Хасан Бркић
Али Шукрија Веселикка Малинска

Заменици :
Крсто Филиповић Тоне Долиншек
Радован Поповић Кирил Миљовски

Богде Јадрешин

АДМИИИСТРАТИВНИ ОДБОР

Милан Смиљанић, претседник 
Шефкет Маглајлић, потпретседник 
Крсто Попивода, секретар

Чланови:
Љуба Момчиловић Ладо Амброжич
Фрањо Борић , Гјорги Гаврилски

Заменици :
др Рудолф Обрачунч Нико Јуринчић

Муча Кериме

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКИ ОДБОР

Алекса Томић, претседник 
Саво Оровић, потпретседнии 
Јован Јегдић, секретар

Чланови:
Душаи Ркман Анте Бабић
Тоне Шуштершич Никола Мартиновски

Заменици :
Саили Драгутин Иван Новак

Ћурчић Живојин



Марко Вујачић, претседник 
Пепца Кардељ, потпретседник 
др Милорад Влајковић, секретар

Чланови:
Пал Шоти Зора Николић
Мате Кршул Абдураим Мустафа *

Заменици :
др Павел Луначек Љиљана Чаловска

Скендрр Куленовић

ОДБОР ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

Иван Гошњак, претседник
Сретен Вукосављевић, потпретседник
др Алеш Беблер, секретар

Чланови:

Спасенија Бабовић др Димитар Несторов
Анка Берус Богдан Ореш^анин
Франце Бевк » Крсто Попивода
Радован Зоговић Хасан Ребац
Нико Јуринчић Алекса Томић
Петар Комненић Лидија Шентјурц

Заменици:
Љубо Бабић Наум Наумовски
Павле Илић Пал Шоти

Али Шукрија



Абдураим Мустафа 
Агуши Куртеш 
Амброжич Ладо 
Андрејев Бане 
Апостолски Михаило 
Аугустинчић Антун 
Ацева Вера

Бабић Анто 
Бабић Љубо 
Бабовић Спасенија 
Бајалски Ристо 
Бакић Митар 

Барбарић Божо 
Беблер др Алеш 
Бевк Франце 
Берус Анка 
Благојевић др Обрен 
Бојновић Ђурађ 
Бсрић фрањо 
Братић др Душан 
Брашнаров Панко 

Бриић Хасан 
Бурсаћ Милан

Bapra Иштван 
Васиљевић Душан 
Видмар Јосип 
Видмар Тоне 
Вицковић Михаило

Гошњак Иван 
Грбић Михаило 
Грегорић др Павле

Димитријевић Спасоје 
Добрашиновић Милоје 
Долиншек Тоне 
Дугоњић Рато

Ђаковић Спасоје 
Ђилас Милован 
Ђуричин Миливој

Еветовић др Матија

Жижић Живко 
Жумер Срећко 
Жупанчич Отан

Затрић Саит 
Зоговић Радован

Ивовић Душаи 
Илић С. Драгољуб 
Илић Павле 
Имамовић Фадил

Ладрешин Богде 
Јаковљевић др Стеван 
Јегдић Јован

Влајковић др МилорадЈерас Јосип
Вујасиновић Тодор 
Вујачцћ Марко 

Вукосављевић Сретен

Гаврилски др Гјорги 
Галијашевић Бећир 
Гарчевић Гојко 
Гаш Аљуш 
Голубовић Маринко 
Гојковић Војислав

Јуринчић Нико

Кавчич Стане 
Капетановић Хајро 
Кардељ Пепца 
Кериме Муча 
Кнезић Анка 
Комненић Петар 
Котник Бено 
Коцбек Едвард

Кризман Др Хинко 
Крајачић Иван 
Кршул Мате 
Куленовић Скендер

Лауташ Трајан 
Лиси Сали 
Лубеј Франце 
Луначек др Павел

Маглајлић Шефкет 
Маливска Веселинка 
Манојловић Радмила 
Марковски Венко 
Мартиновски Никола 
Марушич др Драго 
Масларић Божидар 
Маснић Петар 
Миливојевић Јоза 
Миљовски Кирил 
Митровић Божо 
Митровић Митра 
Мићуновић Вељко 
Млакар Алојзиј 
Мојсов Лазар 
Момчиловић Љуба 
Мугоша Андрија 
Мухтари Осман

Нађ Гаврило 
Назор Владимир 
Наумовски Наум 
Ненезић Радојица 
Несторов др Димитар 
Николић Зора 
Новак Иван 
Ношпал Тоде

Обрачунч др Рудолф 
Олах Шандор 
Орешчанин Богдац



Оровић Саво

Павић Нико 
Павловкћ Косан 
Папић Радован 
Пејновић Ката 
Перовић Пуниша 
Петровић Мато 
Петровић Никола 
Петровић Нинко 
Плепелић Стјепан 
Пешев Никола Панчев 
Поглајен Франц 
Помивода Крсто 
Поповић Душан 
Поповић С. Милан 
Поповић др Милош 
Поповић Радован

Радовић Вуко 
Радосављевић Добри- 
воје 

Рајковић Јоца 
Ребац Хасан 
Реџа Зекерија 
Ркман Душан 
Рус Досип

Савић Кирило 
Саили Драгутин 
Салацан Дон Анте 
Сејфула Кемал 
Смиљанић Милаи 
Смодлака др Јосин 
Спиров др Борис 
Станковић др Синиша 
Стојановић Александар 

Сулејмани Хивзи 
Сулејмановски Нафи 
Сучић Флоријан

Тадић Живота 

Темелковски Борко 
Тодоровић Радомир 
Томић Алекса 
Томичић Миљан 
Турковић Иван

Ћетковић Јован 
Ћишић Хусеин 
Ћурчић Живојин

Филиповић Крсто 
Фрол Фране

Хамовић Раде 
Хафнер Тоне 
Херљевић Фрањо 
Хоџа Мустафа 
Хоџић Џеко 

Хрнчевић др Јосии

Цајнкар др Станко 
Царевић Милош 
Царић др Војин 
Целески Лазар

Чаловска Љил>ана 
Чиковић Томо 

Чолаковић Родољуб 
Чубриловић др Бранко

Џанкић Хасан

Шентјурц Лидија 
Шећерагик Мурад 
Шоти Пал 
Шукрија Али 
Шуштершич Тоне



Претседник 

др Иван Рибар

Потпретседници:

Моша Пијаде Јосип Рус Димитар Влахов
Филип Лакуш Ђуро Пуцар Марко Вујачић

Секретар 

Миле Перуничић

Чланови:

Јосип Броз Тито, Бане Андрејев, др Владимир Бакарић, 
Душан Бркић, Јосип Видмар, Милован Ђилас, Едвард Кар- 
дел», Иван Гошњак, Петар Стамболић, др Синиша Станковић, 
Влада Зечевић, др Стеван Јакозљевић, Блажо Јовановић, 
Нинко Петровић, Борис Кидрич, Сава Косановић, Лазар 
Колишевски, др Благоје Нешковић, Александар Ранковић, 
др Златан Сремец, Добросав Томашевић, Фране Фрол, 
,.р Саво Златић, Авдо Хумо, Родољуб Чолаковић. Владо 

Шегрт, Иван Регент, Алекса Томић



г

Врховни командант Југословенске армије 

Маршал Југославије  

Јосип Броз Тито
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4

Претседник Владе ФНРЈ и министар Народне одбране 
маршал Југославије  Јосип Броз Тито;

Потпретседник Владе ФНРЈ и министар иностраних 
послова  Едвард Кардељ;

Потпретседник Владе ФНРЈ и министар унутрашњих 
послова Александар Ранковић;

Потпретседник Владе ФНРЈ и претседник Контролне 
к о м и с и је л р Благоје Нешковић;

Министар Савезне владе Милован Ђилас;
Министар Савезне владе Станоје Св. Симић;
Министар Савезне владе Сава Косановић;
Претседник Планске комисије Борис Кидрич;
Министар саобраћаја Тодор Вујасиновић;
Министар поморства Вицко Крстуловић;
Министар електропривреде инж. Никола Петровић; 
Министар спољне трговине инж. Милентије Поповић; 
Министар финансија Добривоје Радосављевић; 
Министар правосуђа Фране Фрол;
Министар тешке индустрије Франц Лескошек; 
Министар лаке индустрије Јосип Цази;
Министар рударства Светозар Вукмановић;
Министар пољопривреде  инж. Мијалко Тодоровић; 
Министар трговине и снабдевања Јаков Блажевић; 
Министар шумарства др Васо Чубриловић;
Министар грађевина Влада Зечевић;
Министар рада Љубчо Арсов;
Министар за питања науке и културе Родољуб 

Чолаковић;
Министар за новоослобођене крајеве Већеслав Хољевац;
'Министар — Претседник комитета за водопривреду  

Бане Андрејев;
Министар — Претседник Комитета за пародно здравље  

др Павле Грегорић.



ВРХОВНИ СУД ФНРЈ
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Претседник 

Витомир Петровић

Чланови:

Милован Крџић, Петар Рајичковић, Петар Пирузе, Николи 
Станковић, Александар Тодоровић, др Маријан Деренчтг

и др Иван Гргић

ЈАВНО ТУЖИОШТВО ФНРЈ

Јавни тужилац ФНРЈ 

др Јосип Хрнчевић
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ЦРВА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ ВЕЋА —  27 НОВЕМБРА 1948 ГОДИНЕ 

Г!ре дневног реда:
Страна

1 — Саопштење Указа Президијума Народне скупштине
ФНРЈ io сазивању Народне скупштине ФНРЈ у III ванредно 
заседање за 27 новембар 1948 године — — — — — 3

2 — Оаопштење >о поднетим законским предлозима и
извештајима Законодавшог одбора' — — — — — — — 4

3 —- Саопштење о томе да je Влада Ф'НРЈ лоднела н>3'
мотврду уредбе доиесене у времену од 27 септембра до 17 
новембра 1948 го д и н е ----------- — — — — — — — — 4

4 — Отсуства' 'Народних посланикс-------— — — — 4
5 —  Молбе ,и жалбе —  —  г- —  —  —  —  —  —  4

Дневни ред:
1 — Утврђивање дневног реда — — — — — — 5

ПРВА СЕДНИЦА ВЕЋА НАРОДА —  27 НОВЕМБРА 1948 ГОДИНЕ

Пре дневног реда:
1 — Саопштење Ук'£за Президијума Народне скупштине

ФНРЈ о сазивању Народне скупштине ФНРЈ у III ванредно 
заседање за 27 новембар 1948 године — — — — — — 7

2 — Саопштење о поднетим законским предлозима и
извештајима' Закоиодавног аддб-ора — — — — — — — 7

3 — Сг'општење о томе да je Владш ФНРЈ поднела на
потврду уредбе донесене у времену од 27 септембра до 17
_новембра 1948 г^одине — — — — — — — — —

4 — Молбе и жалбе — — — — — — — — —
5 — Отсуства н.а1родн,их послзмика — — — — — 8



1 — Утврђивање дневног реда — — — — — — 8

ДРУГА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ ВЕЋА 28 НОВЕМБРА 1948 ГОДИНЕ 

Пре дневног реда:

1 — Читање и усвајање записника прве седнице — — II
2 — Са.општење пкта (Претседништва Президијум^

Нар»одне скупштине ФНРЈ о одобрењу покреташа' крмвичног 
постугска пр'0 тив нзродног >посла«ика Неџата Аголија — — 11

3 — Саопштење акта Претседнииггва Президијума' На- 
родне скупштине ФНРЈ о одобрењу покретања кривичног по-
ступка против народног посланика Омера Глухића — — — 12

4 — Допуна дневног реда — — — — — — — 13
5 — Отсуства' «ародних посланика — — — — — 13
6 — Измевг' дневног реда — — — — — — — — 13

Дневни ред:
1 — Претрес и усвајање Предлога закона о Ордену

јунака, социјалистичког рада- — — — — — — — — 14—15
Говормици: Известилац Ђуро С&лај
2 — Претрес и усвајање Предлога закЈо«* to< почасним

звгњима трудбеника — — — — — — — — — — 15—25
Говорници: Известижц Ђуро Салај — — — — — 15

Симо Комненић — — — — — — — 19
JaiHKio- Симеудавић — — — — — — 23

3 — Саопштење да je за  повереника' Владе при пре-
тресу Предлогг' закона о почгсним звањима трудбеника1 
одређен др Јовам Ђорђевић — — — — — — — — 19

4 — Претрес w усвајање Предлота заисна о прона-
дасшша Јн тех«1ичк.им усавршењима! — — — — — — 25—34

Говорници: Известилкц Михаило Ђуровић — — — 25
Сретен Вучковмћ — — — — — — — 32

5 — Саопштење а м д M-aw:i Потпретcедника Владе ФНРЈ 
Едварда Кардеља уз члан 69 Предлога закона о проналасцима!
и техничким усавршешимс! — — — — — — — — 31

6 — Претрес и усва.јгње Предлота закона о измемама'
и допунама Замома о »нспекцији радг- — — — — — — 34— 42

Говорници: Известилац Мехмед Хоџа — — — — 34
Лазар Плавшић — ■ — — — — — 36

7 — Саопштење да> je за поверенииг' Владе при пре-
тресу Предлога закона о изменама и допунама' Замоада о 
инспекцији рада одређен' Адом Катић — — — — — 36



8 — Усв'2'јање дефинитивних текстовз' ГХредлога з >
кона' о Ордену јунака социјалистичког рада, Предлога за-
кона о почаоним звањима трудбениш, Предлога з.жона о
прон-гласцима и технмчким усавршењима и Предлота за-
кон& о изменазда и допунама 3i «она о инспекци.ји рада — 42

9 —• Претрес и усвајање Предлога за.к-она о војним
кривичним делима — — — — — — — — — — 43—58

Говорници: Известилац др Јерко Радмиловић — — 43
Мирко Крџић — — — — — — — 4 9

10 — Оаопштење д а  ј<е за .поверениш Владе при пре-
тресу Предлога' зак^зна о војним кривичним делима' одређен 
пуковник З&одамир Оштрић — — — — — — — — 48

11 — Лретрес и усвајаше Предлста закона 'о обалном
мору ФНРЈ — — — — — — — — — — — — — 58

Говорници: Извесгилгц Милош Минић — — — — 58
12 — Претрес .и усвајање Предлоп i закона! о изме- 

нпма и допунама' Закона о arpaprfoj реформи и молониза!-
цијн — — — — — — — — — — — — — — 58—59

Говорници: Известилац Лајчо Јарамазовић — — — 59
13 — Претрес и усвајање Предлога' закона о измени

Зако-Hia io- штшпи — — — — — — — — — — — 59
Говорници: Известилац Лајчо ЈерШк.аовић — — — 59.
14 — Претрес и усвајање Предлзпг' закона '0 ‘Изме-

нама и допунама З&кона о државл>:1нству ФНРЈ — — — 59
Говорници: Известилац Лајчо Јарамазовић — — — 59
15 — Отсуств^' народних посл:::«ика — — — — — 59
16 — УсваЈГње дефинитив'них текстова Предло^га за^сна

о војним кривичним делима, Предлога закона о обалном мору 
ФНРЈ, Предлога закона о изменама и допунама Закона' о 
аграрној реформи и колонизацији, Предлога закона о измени 
Закона о штампи и Предлога закона о изменама и допунама
Закона о држављанству ФНРЈ — — — — — — — 60

17 — Претрес и потврда указа' |Г1резидијума Народне
скупшт.ине ФНРЈ донетих између VI редовног и III вонредиог 
заседаљ:. — — — — — — — — — — — — — 60—61

18 — Претрес и усвакње уредаба Владе ФНРЈ донесе-
них у времену од 27 септембра до 17 новембра 1948 године — 61—62

19 — PcBtO'p претседника Савезног већа' Владимира Си-
мића> поводом 29 новембр^ — — — — — — — — — * 62

ДРУГА СЕДНИЦА ВЕЋА НАРОДА —  28 НОВЕМБРА 1948 

Пре дневног реда:
1 — Читање w усвајање згписника прве седнице — — 65
2 — Допуна дневног реда' — — — — — — — 65



1 — Претрес и усвајшље Иредлопа замана >о Ордену
јунака социјалистичк.ог рада — — — — — — — — 65—66

Говорници: Известилац Тоне Хафнер — — — — — 65
2 — Претрес и усвајањ-е Лредлога закона о гшчгсшш

звањима трудбеника — — — — — — — — — — 66—81
Говорници: Известилац Михаило Грбић — — — — 66

Нико Јуринчић — — — — — — — 76
Мила« Поповић -»• — — — — — — 78

3 — Претрес и усвајање Предлога закона io< пронала-
вцима и техничким усавршењима — — — — — — — 81—91

Говорници: Известилгц Ниико Петровић — — — 81,87,90
Jbyöai Момчиловић — — — — — — 87

4 — Огопштење амаадмана потпретседиика Владе ФНРЈ 
Едварда Кардеља уз члан 69 Предлога закона о пронкдаацима
и техничким усавршењима — — — — — — — — — 86
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