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VEĆE NARODA

Prva sednica
(27 septembra 1948)

Početak u 17,15 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar (NR Slovenija).
Pretsednik: Otvaram prvu sednicu VI redovnog zasedanja 

Veča naroda Narodne skupštine Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Mihailo 
Grbič.

Izvolite saslušati Ukaz o sazivanju Narodne skupštine FNRJ 
u VI redovno zasedanje (čita):

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

U K A Z
O  SAZIVANJU NAROD NE SK U PŠT IN E  FEDERATIVNE N A R O D N E

R EPU BLIKE JU G O SLA V IJE  U VI R ED O V N O  ZASEDANJE

Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugosla
vije saziva se u VI redovno zasedanje na dan 27 septembra 1948 
godine.

U. Br. 1386 
~0 sep tem b ra  1948 godine 

B eograd

Prezidijum Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Sekre ta r  P re t-ednik
M. Peruničič, s. r .  ' *  d r  I. Ribar, s. r .

(Čitanje ukaza narodni poslanici saslušali su stoječi).



Saopštavam Veću da je dana 1 juna 1948 godine umro naš 
drug narodni poslanik Jaša Prodanovič, Potpretsednik Vlade 
FNRJ, dugogodišnji i dosledni borac za dobro naroda, za demo
kratsko i republikansko uređenje države.

Pozivam narodne poslanike da jednim minutom čutanja 
odamo poslednju poštu našem preminulom drugu Jaši Proda
noviču. (Svi narodni poslanici ustaju i jednim minutom čutanja 
oda ju poštu preminulom narodnom poslaniku.) Slava mu! (Svi po 
slanici: Slava mu!).

U smislu poslovnika, izveštaj o smrti Jaše Prodanoviča biče 
upučen Mandatno-imunitetskom odboru na dalju nadležnost.

Saopštavam da je Vlada FNRJ, u smislu čl. 63 Ustava, do
stavila Veču naroda na rešavanje sledeče zakonske predloge:
1) Predlog zakona o krivičnom postupku; 2) Predlog zakona o 
krivčnim delima protiv službene dužnosti; 3) Predlog zakona
0 krivičnim delima protiv opštenarodne imovine i imovine za
družnih i drugih društvenih organizacija; 4) Predlog zakona o 
izvršenju kazni; 5) Predlog zakona o izmenama i dopunama 
Osnovnog zakona o prekršajima; 6) Predlog zakona o izmeni 
člana 37 stav 2 Zakona o državljanstvu Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije; 7) Predlog zakona o sticanju naučnog 
stepena doktora nauka i 8) Predlog carinskog zakona.

Svi ovi zakonski predloz« upučeni su Zakonodavnom odboru 
Veča naroda na pretres, a Zakonodavni odbor podneo je dosada 
Veču ove svoje izveštaje: 1) o Predlogu zakona o krivičnom po
stupku; 2) o Predlogu zakona o krivičnim delima protiv službene 
dužnosti i 3) o Predlogu zakona o krivičnim delima protiv opšte- 
narioidne imovine i imovine zadružnih i drugih društvenih orga
nizacija.

Svi ovi izveštaji otštampani su i razdeljeni narodnim posla- 
nicima i biče stavljeni na dnevni red kad to Veče odluči.

Saopštavam Veču da je Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, 
u smislu člana 69 Ustava, odobrio pokretanje krivičnog postupka
1 lišenje slobode protiv Varge Ištvana i Paviča Nika, poslanika 
Veča naroda. U smislu člana 33 Poslovnika Veča naroda, stav- 
ljam ovo rešenje Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ Veču na 
odobrenje.

Odobrava li Veče ovo rešenje Prezidijuma? (Odobrava).
Objavljujem da je Veče naroda odobrilo rešenje Prezidi

juma o pokretanju krivičnog postupka i lišenju slobode protiv 
Varge Ištvana i Paviča Nika.

Sve molbe i žalbe ko je su upučene Veču naroda dostavljene 
su Odboru za molbe i žalbe.



Otsustva narodnih poslanika. — Narodni poslanici Ivan Kra- 
jačič, Nikola Petrovič, Bogde Jadrešin, Stjepan Plepelič, Petar 
Komnenič, Venko Markovski, Kata Pejnovič, Mato Petrovič i 
Božo Mitrovič mole po četiri dana otsustva zbog službenog posla.

Odobrava li Veče tražena otsustva? (Odobrava). Otsustva 
su odobrena.

Prelazi se na dnevni red: utvrdivanje dnevnog reda.
Predlažem za dnevni red iduče sednice:
1) pretres Predloga zakona o krivičnom postupku;
2) pretres Predloga zakona o krivičnim delima protiv slu

žbene dužnosti i
3) pretres Predloga zakona o krivičnim delima protiv opšte- 

narodne imovine i imovine zadružnih i drugih društvenih orga
nizacija.

Prihvata li Veče naroda predloženi dnevni red? (Prihvata).
Pošto je dnevni red iscrpen, današnju sednicu zaključujem, 

a iduču zakazujem za sutra u 17 časova.

(Sednica je zaključena u 17,21 časova).
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СА ВЕЗНО  ВЕЋЕ

Прва с е д ница
(27 септембра 1948)

Почетак у 17,20 часова.
Претседавао претседник Владимир Симић (Изборни срез Бео- 

град III).
Претседник: Отварам прву седницу VI редовног заседања Са- 

везног већа Народне скупштине ФНРЈ. Записник данашње седнице 
водиће секретар Момчило Марковић. Изволите саслушати Указ о 
сазиву Народне скупштине.

Секретар Момчило Марковић ( Изборни срез космајски, 
HP Србија) чита:

На основу чл. 74 Устава ФНРЈ Президијум Народне скуп- 
штине Федеративне Народне Републике Југославије доноси

У К А З
О САЗИВАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У VI РЕДОВНО ЗА еЕДАЊ Е

Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југо- 
славије сазива се у VI редовно заседање на дан 27 септембра 
1948 године.

У. Бр. 1386 . .
20 септембра 1948 године

Б е о г р а д  ' '■

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

С екретар П ретседник
М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р.

Претседник: Другови народни посланици, у времену између 
заседања, према извештају Градског народног одбора Сремске



Митровице, умро je наш друг Стеван Кузминац, народни посланик 
за град м срез Сремску Митровицу. Умро je 20 јануара 1948 го- 
дине једним случајем, несрећним или својом вољом, није утвр- 
ђено, јер никакво писмо није оставио.

Рођен у сељачкој породици 1913 године, пок. Кузминац je 
завршио 4 разреда гимназије, а малу матуру je положио спрема- 
јући се приватно, јер je већ тада, због свога политичког става, 
био избачен из гимназије. Радио je неко време на пољским радо- 
вима у очевој кући, али je показивао велико интересовање за 
моторе и машине па се у том погледу и оспособио. Тако je дошао 
у додир са радницима, проучавао напредну литературу и због 
растурања летака више пута je био хапшен, али никада није одао 
никакву везу, нити je признавао своје поступке, Био je дуже вре- 
мена хоровођа у радничком певачком друштву „Абрашевић”.

Одмах после окупације земље, 1941 године, избегао je у 
Мачву, где je био све до Прве офанзиве, када je поново дошао у 
Срем, у село Мартинце и ступио у везу са Јованком Габашац. После 
тога се непрекидно налазио на терену, поглавито у простору 
Фрушке Горе, јер због слабог здравља није могао учествовати у 
оперативним јединицама.

Одмах по ослобођењу изабран je за претседника Градског 
народног одбора у Сремској Митровици, на којој дужности je и 
умро, а био je поред тога и претседник Планске комисије, а једно 
време и секретар Градског народног одбора, поред претседничке 
дужности.

Другови народни посланици, у времену између два заседања 
Народне скупштине, 1 јуна текуће године, умро je и народни по- 
сланик Beha народа Јаша М. Продановић.

Он није био посланик овога дома, али je био потпретседник 
Владе ФНРЈ и члан Президијума Народне скупштине ФНРЈ.

Још у току рата, новембра 1944 године, пок. Продановић при- 
ступио je Народноослободилачком покрету. У првој владн после 
ослобођења пок. Продановић заузео je положај Министра за Ср- 
бију, а у Влади ФНРЈ образованој после доношења Устава 1 фе- 
бруара 1946, постао je Потпретседник Владе ФНРЈ, на коме je 
положају и умро.

Од самог почетка био je веома активан у Народном фронту 
Југославије, у коме je  заузимао најодговорнија места и нарочито 
приљежно je учествовао у изради програма Народног фронта Ју- 
гославије, као и доцније, на изради Устава ФНРЈ.

И на дан његове сахране, нарочито у говору министра Са- 
везне владе друга Николе Петровића, као и у целокупној нашој 
штампи, опсежно je био изнесен рад пок. Продановића као поли- 
тичког човека, књижевног и научног радника, исцрпно je илустро-



вана и личност овога прекаљеног и непоколебљивог борца за демо- 
кратска права народа, за социјалну правичност и за слободу.

Пок. Продановић je у историским и веома критичним данима 
за југословенске народе, још пре 28 година, када je после ве- 
ковно одвојеног живота југословенских народа требало ударити 
темеље нове државне и народне заједнице, одлучно и на основу 
дугог политичког искуства, подигао републиканску заставу, тра- 
жио државност и равноправност југословенских народа, њихово 
братство у равноправности и јединству и њихово јединство у ју- 
гословенском патриотизму, и доживео je, у дубокој старости, али 
још духовно и политички свеж, да се баш у овоме дому, незабо- 
равног дана 29 новембра 1945 године, прогласи Федеративна На- 
родна Република Југославија и сва ова основна начела њеног по- 
литичког, друштвено-економског и државног бића.

Пок. Продановић je искрено и без икакве резерве прихватио 
Народноослободилачку борбу и све њене велике тековине и био 
je, у границама својих моћи, верни трудбеник у постављању 
ocHOB'a за изградњу социјализма у нашој земљи.

Умро je у душевном миру, ведар и без трунке жалости за 
животом, у дубоком уверењу да je наш народ, коме je посветио 
цео свој живот, сву своју снагу, најзад доспео на пут који га 
води бољој и срећнијој будућности, — и све-стан да je био частан 
и поштен човек.

Молим вас, другови, да одамо пошту умрлим друговима јед- 
ним минутом ћутања.

(Сви народни по-сланици устају и одају пошту једним мину- 
том ћутања).

Слава умрлим друговима! (Узвици: Слава им!).
Президијум Народне скупштине ФНРЈ извештава Савезно 

веће да je на основу чл. 69 Устава дао одобрење за лишење сло- 
боде и покретање кривичвог гхоступка против Сретена Жујовића, 
Андрије Хебранга и Радосава Гаџића, народних посланика Са- 
везног већа.

На основу чл. 32 и 33 пословника ово се саопштава Савезном 
већу на одобрење. Одобрава ли Савезно веће овај акт Президи- 
јума Народне скупштине? (Одобрава). Има ли кога ко не одо- 
брава? (Нема). Објављујем да je овај акт Презнднјума Народне 
скупштине ФНРЈ у Савезном већу одобрен,

Влада ФНРЈ поднела je Савезном већу на решавање: 1) Пре- 
длог закона о кривичном поступку; 2) Предлог закона о кривич- 
ним делима против службене дужности; 3) Предлог закона о кри-



вичним делима против општенародне имовине и имовине задру- 
жних и других друштвених организација; 4) Предлог закона о 
измени члана 37 став 2 Закона о држављанству Федеративне На- 
родне Републике Југославије; 5) Предлог царинског закона; 
6) Предлог закона о изменама и допунама Основног закона о пре- 
кршајима; 7) Предлог закона о извршењу казни; 8) Предлог за- 
кона о стицању научног степена доктора наука.

Законодавни одбор Савезног већа поднео je Савезном већу 
на решавање CB'Oje извештаје и то: о Предлогу закона о кривичном 
по-ступку; о Предлогу закона о кривичним делима против службене 
дужности; о Предлогу закона о кривичним делима против опште- 
народне имовине и имовине задружних и других друштвених орга- 
низација.

Ови извештаји Одбора раздељени су народним посланицима 
и предлози ових закона биће стављени на дневни ред кад о томе 
Веће донесе одлуку.

Извештава се Савезно веће да се Одбор за иностране послове 
Савезног већа конституисао 28 априла 1948 године и изабрао за 
претседника др Благоја Нешковића, за потпретседника Ђуру Пу- 
цара и за секретара Бориса Зихерла.

Одбор за привредни план и финансије на својој седници од 
29 априла 1948 године изабрао je за претседника Јована Весе- 
линова на место Петра Стамболића.

Народии посланици Павле Павловић, Јован Поповић, Коста- 
дин Лукић, Bojo Љујић, Никола Божовић, Љубомир Поповић, Ми- 
лорад Вујичић, др Драгомир Карајовић и Јаков Блажевић моле 
Савезно веће за отсуство са овога заседања. Предлажем Већу да 
се именованим посланицима одобри отсуство 0'Д 4 дана. Прима 
ли Веће овај предлог? (Прима). Објављујем да су тражена отсу- 
ства одобрена у трајању од 4 дана.

Извештавам Веће да сам све молбе и жалбе, које су од за- 
кључења V редовног заседања до дашс приспеле Већу, упутио 
Одбору за молбе и жалбе на поступак у смислу пословника.

~Имам исто тако да саопштим Већу да je претседник и члан 
Одбора за иноспране послове др Благоје Нешковић постао Пот- 
претседник Савезне владе и Претседник Савезне комтролне коми- 
сије као и да je Светозар Вукмановић, члан Законодавног одбора, 
постао Министар рударства Савезне владе. Према томе, избор 
нових чланова на њихово место биће етављен на дневни ред када 
Веће о томе донесе одлуку.



Прелазимо на дневни ред: утврђивање дневног реда. Према 
извештају Законодавног одбс^ра, имам за рад пленума потпуно 
припремљене законске предлоге и предлажем да се три законска 
предлога ставе на дневни ред и то: 1) претрес Предлога закона о 
кривичном поступку; 2) претрес Предлога закона о кривичним 
делима против службене дужности и 3) претрес Предлога закона 
о кривичним делима против општенародне имовине и имовине за- 
дружних и других друштвених организација.

Прима ли Веће овај предложени дневни ред? (Прима). Објав- 
љујем да je предложени дневни ред примљен и на тај начин да- 
нашњу седницу закључујем, а идућу заказујем за сутра у 17 
часова.

(Седница je закључена у 17,40 часова).
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ВЕЋЕ НАРОЦА

Д р у г а  седница
(28 септембра 1948)

Почетак у 17,10 часова.

Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам другу седницу VI редовног заседања 

Beha народа Народне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југославије.

Запионик данашње седнице водиће секретар Већа др Бранко 
Чубриловић.

Молим секретара да прочита записник прошле седнице.
Секретар др Бранко Чубриловић (HP Босна и Херцеговина)  

чита записник прве редовне седнице од 27 септембра 1948 године.
Претседник: Прима ли Веће прочитани записник? (Прима). 

Објављујем да je записник примљен.
Саопштавам Већу да je Претседник Владе ФНРЈ, у смислу 

члана 2 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба 
ло питањима из народне привреде, поднео Већу народа на потврду 
списак уредаба које je Влада ФНРЈ донела у времену од 25 
априла до закључно 27 септембра 1948 године.

Списак ових уредаба биће отштампан и раздељен народним 
посланицима, а ставиће се на дневни ред кад то Веће одобри.

Саопштавам Већу да je Законодавни одбор Beha народа 
лоднео Већу на решавање извештаје и то: 1) о Предлогу закона 
о извршењу казни; 2) о Предлогу закона о изменама и допунама 
Основног закона о прекршајима; 3) о Предлогу закона о измени 
чл. 37 ст. 2 Закона о држављанству Федеративне Народне Репу- 
блике Југаславије; 4) о Предлогу закона о стицању научног сте- 
пена доктора науке и 5) о Предлогу царинског закона.

Ови одборски извештаји отштампани су и раздељени народ- 
ним посланицима и биће стављени на дневни ред заједно са за- 
конским предлозима кад то Веће одлучи.



Молим известиоца Мандатно-имунитетског одбора Јована 
Јегдића да поднесе одборски извештај.

Известилац Јован Јегдић (АП Војводина  — HP Србија) 
чита:
Н А Р О Д Н А  СКУПШ ПИНА Ф НРЈ

ВЕЋЕ НАРОДА 
М андатно-им унитетски  олбор  

Бр 17
28 септем бра 1948 год.

Београд
ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Б е о г р а д

Мандатно-имунитетски одбор примио je преко Прет.седни- 
штва Већа народа извештај о смрти народног посланика Јаше 
Продановића.

По размотрењу изборних аката и кандидатских листа, Одбор 
je утврдио да je почивши Јаша Продановић на изборима од 11 мо- 
вембра 1945 године изабран за народног посланика као носилаи 
земаљске кандидатске листе Народног фронта Србије и да je за- 
меник почившег Продановића на земаљској кандидатској листи 
Народног фронта Србије за Скупштину народа Уставотворне 
скупштине Војислав Гојковић, генерал-мајор из Београда, те стога 
Одбор предлаже Већу народа да на место почившег Јаше Прода- 
новића прогласи и позове за народног посланика Војислава Гојко* 
вића генерал-мајора из Београда.

Подноеећи Већу овај извештај, Мандатно-имунитетски одбор 
моли Behe да га изволи усвојити.

За известиоца Одбор je одредио Јована Јегдића.
П р ет сед н и к

С екр 1етар М андатно-им унитетског одбора:

Јован Јегдић, с. р. Алекса Н. Томић, с. р.
Ч л а н о  в и :

Саво Оровић, c. p., H. К. Мартиновски, с. р.

Претседник: Чули сте извештај Мандатно-имунитетског од- 
бора. Прима ли Веће овај извештај? (При.ма). Пошто je Веће при- 
мило овај «звештај, оглашава се и позива за народног посланика 
Војислав Гојковић, генерал-мајор из Београда, на место почившег 
Јаше Продановића.

Народни посланици Михаило Апостолски, Кемал Сејфула 
Томо Чиковић, Мате Кршул, др Синиша Станковић и Лазар Це- 
лески моле по четири дана отсуства.



Предлажем да им Behe одобри тражена отсуства. Прима ли 
се овај предлог? (Прима). Пошто je Веће примило овај предлог, 
то je народним посланицима одобрено тражено отсуство.

Прелазимо на дневни ред: претрес Предлога закона о кри- 
вичном поступку.

У вези с овим претресом извештавам Behe да je Министар 
правосуђа Владе ФНРЈ Фране Фрол својим писмом број 2236 од 
28 септембра 1948 год. одредио за свога повереника при претресу 
Предлога закона о кривичном поступку, Предлога закона о кри- 
вичним делима против службене дужности и Предлога закона о 
кривичним делима против општенародне имовине и имовине за- 
дружних и других друштвених организација у Већу народа Ни- 
колу Срзентића, начелника Законодавно-правног одељења Мини- 
старства правосуђа ФНРЈ.

Молим друга известиоца Законодавног одбора друга Милоша 
Царевића да прочита и образложи одборски извештај о Предлогу 
закона о кривичном поступку.

Известилац Милош Царевић (HP Србиј>а\): (Чита извештај 
Законодавног одбора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови и другарице народни посланици, Предлог закона о 
кривичном поступку, који се налази пред нама на решавању, 
као претпројекат израдила je комисија стручњака образована 
при Министарству правосуђа ФНРЈ. Ову комисију сачињавали 
су наши најбољи претставници правне науке, као и претстав- 
ници. нашег правосуђа и тужиоштва, који су добро упознати 
са нашом најновијом правном праксом, правним животом и 
потребама наше друштвене и државне заједнице. Може се с пра- 
вом рећи да je овај законски предлог израђен на принципима на- 
предне правне науке која je изграђена или се изграђује у земљама 
народне демократије, а према нашим условима и правној пракси 
која je изграђена и испробана од ослобођења до данас. Овако 
савесно и научно израђен претпројекат закона, који je после 
тога дат на широку дискусију свима нашим судовима, јавним tv- 
жиоштвима, адвокатским коморама, правним факултетима наших 
универзитета и објављен у нашим правним часописима (тако да 
je стигло преко две хиљаде примедаба), знатно je олакшао посао 
Законодавном одбору, пошто су све те примедбе ушле *у предлог 
Савезне владе који je поднесен Законодавном одбору на претрес. 
И за овај пројекат мора се подвући, као и за остале п.редлоге на- 
ших закона, да се они темељно, свестрано и стручно припремају 
већ v Влади, гако да као пројекти долазе v Законодавни одбор 
већ сасвим добро постављени и обрађени. To знатно олакшава 
нашу законодавну технику и рад законодавних одбора у припре-



мању »аконских предлога за пленуме већа Народне скупштине 
ФНРЈ.

Ма да су примедбе Законодавног одбора, које сте у његовом 
писменом извештају већ примили, знатне по свом обиму — преко 
20 страница штампаног текста — и ма да се оне односе на скоро 
сваки члан овог законског пројекта, оне главне принципе про- 
јекта Савезне владе нити мењају нити отступају од њих. Рад За- 
конодавног одбора био je, углавном, усмерен у два правца: 
с једне стране, да овај закон, који долази до широке примене, 
што више приближи нашим широким народшш масама, да он буде 
што разумљивији, и, са друге стране, да извесне принципе овога 
закона продуби и обухвати што je могућно потпуније, јасније, 
разумљивије и прецизније.

Ово je било нарочито потребно баш код Закона о кривичном 
поступку који има за задатак да у облику закона пропише у це- 
лини разрађен систем процесуалних радњи и односа суда, јавног 
тужиоштва и иследних органа при решавању кривичних предмета, 
да одреди њихова права и дужности међусобно и према грађа- 
нима, а исто тако и права и дужности грађана који се појављују 
као странке или учесници у кривичном поступку. Доношењем оваг 
закона, поред тога, испушава се и један законски императив про- 
писан у већ донесеном Општем делу Кривичног законика, који, у 
своме члану 1, предвиђа да се сузбијање друштвено опасних дела, 
кривичних дела, ради заштите наше «ародне државе, правног по- 
ретка, социјалистичке изградње и личнисти и права грађанина, 
има да врши примењивањем казне „у законом одређеном по- 
ступку” . Ради учвршћења наше законитости, дакле, већ je у мате- 
ријално-правним кривичним одредбама, које су -постале закон у 
нашој народној држави, предвиђено да he се законитост у изри- 
цању казни, васпитно-поправмих и здравствено-заштитних мера 
против учинилаца кривичних дела, огледати у једном „законом 
одређеном поступку”. У једном поступку који ће тачно пропи- 
сати и све оне радње које јавно тужиоштво и иследни органи 
морају предузети и спровести да би се тачно испитала и утврдила 
кривична одговорност одређеног учиниоца за одређено кривично 
дело и да би се после тих, у закону тачно одређених, мера могла 
законито применити казнена, односно васпитно-поправна или 
здравствено-заштитна мера коју материјални кривични закони 
прописују. To се најбоље види из члана 1 овог пројекта, онако 
како га предлаже Законодавни одбор, који гласи: „У кривичном 
поступку судови, јавно тужиоштво и иследни органи, остварујући 
казнену политику државе изражену у кривичним законима Феде- 
ративне Народне Републнке Југославије, откривају кривична дела 
и њихове учиниоце и остварују сврху кажњавања —• правилним



изрицањем казне односно правилном применом васпитно-поправ- 
них и здравствено-заштитних мера.”

У овом законском пројекту дошло je до изражаја неколико 
врло важних научних принципа, не само декларативно — urro je 
углавном одлика капиталистичко-буржоаског законодавства — 
већ са прописаним процесуалним гаранцијама широко поставље- 
ним, гаранцијама коj е грађанина штите од неоправдног и незако- 
нитог позивања на кривичну одговорност, од неоправдане и неза- 
коните осуде. Ма да су процесуално постављене као део зако- 
нитог поступка у овом закону, те гаранције добијају потврду 
своје реалности и свога садржаја у нашој општедржавној и дру- 
штвеној стварности, у нашој народној власти, у нашој еконо- 
мици, у нашој државној и друштвеној организацији, посебно у 
организацији нашег народног; изборног и зборног суда, у орга- 
низацији нашег јавног тужиоштва.

Ти важни принципи који се утврђују и прокламују у овом 
законском пројекту, који треба да постане закон у нашој народ- 
ној држави, јесу: принцип материјалне истине, принцип вођења 
поступка по службеној дужности, принцип непосредности, усме- 
ности, јавности и контрадикторности поступка, принцип незави- 
сности суда у доношењу одлука, зборност суђења, право на 
жалбу, принцип права одбране и вођења -поступка на језицима 
република, аутономних покрајина и области.

Законодавни одбор, обраћајући пажњу на све ове важне 
принципе, нарочито се у свом раду трудио да се приншш матери- 
јалне истине, принцип одбране a с тим у вези и уставни принципи 
заштите права и личности грађанина прецизно, јасно, потпуно и 
доследно спроведу кроз овај законски предлог.

Један од најважнијих, принцип материјалне истине, спрове- 
ден je у овом поступку доследно и то тако да по овом принцитту 
на суду, јавном тужиоштву и иследним органима лежи озбиљна 
дужност да свестрано настоје да истинИто и потпуно утврде све 
чињенице које су важне за доношење Лравилне одлуке и да са 
једнаком брижљивошћу испитају све околности, како оне које 
терете окривљеног, тако и оне који му служе за одбрану. Само се 
на тај начин може правилно и законито у сваком конкретном слу- 
чају донети одлука о кривичној одговорности где она постоји, или 
одлука којом се осумњичени ослобађа кривичне одговорности, где 
та одговорност не постоји. Да принцип материјалне истине, онако 
како je спроведен кроз овај законски пројекат, значи принцип 
објективне истине, а не формалну истину, навешћу поред многих 
других прописа који то потврђују само пропис чл. 225 који гласи: 
„Признање оптуженог на главном претресу не ослобођава суд од 
дужности да изводи и друге доказе” . — „Признање оптуженог”
— некада „краљица доказа”, доказ до кога се тежило доћи и тор-
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туром оптуженог, сведено je у нашем пројекту на његову праву 
меру, и оно, ма да изречено од оптуженог, мора бити проверено 
и утврђено, мора одговарати основном и најважнијем принципу 
овог нашег закона — материјалној истини, објективној и реалној 
истини.

Говорећи о принципу материјадне истине, совјетски научник- 
процесуалиста Строгович, у свом делу „Учење о материјалној 
истини у кривичном процесу”, на једном месту каже и ово: 
„У совјетском праву, услед карактера друштвено-економског уре- 
ђења совјетске државе и власти, нема потребе ни могућности да 
се истина замрачује” . Он даље каже: „Задатак утврђивања истине 
не може се ни на који начин налазити у противречности са инте- 
ресима државе. У совјетском праву нема никакве посебне „правне 
истине”, већ совјетски суд има задатак да у сваком делу тражи 
и пронађе стварну материјалну истину”. Moje je дубоко уверење 
да прописи нашег Предлога закона о кривичном поступку гаран- 
тују остварење ове и овакве истине у кривичном процесу, стварне, 
материјалне истине, за какву се залаже напредна правна наука.

Завршавајући ову своју реч, понављам да je предлог нашег 
кривичног поступка израђен по принципима напредне правне 
науке. Он не усваја ни систем акузаторног-оптужног поступка, 
нити систем истражног-инквизиторског, дакле оне системе који 
су владали у робовласничком и феудалном друштву. Израђен по 
мешовитом систему, он je no својим спољним дртама сличан кри- 
вичним поступцима неких капиталистичко-буржоаских држава, 
али се наш поступак по свом систему разликује од буржоаских 
поступака са мешовитим системом у истој оној мери „у којој се 
права народна демократија разликује од буржоаске демократије”.

Ta je разлика, као што сам рекао и у начелној дебати у За- 
конодавном одбору, још очигледнија када се има у виду циљ 
који има наше кривично законодавство за разлику од циља бур- 
жоаских кривичиих закоЈшка, разлика између наших народних 
судова, које бира народ и који штите интересе широких народних, 
радних маса, од буржоаских судова који су зависни од машинске 
владајуће класе чије интересе имају да штите.

Изјављујући да hy гласати за овај закон, молим вас да при- 
мите предлог Законодавног одбора.

Претседник: Отварам дискусију о овом законском предлогу. 
Расправљаће се у начелу и у појединостима. Реч има Министар 
правосуђа Фране Фрол.

Министар правосуђа Фране Фрол (HP Хрватска): Видети го- 
вор одржан на седници Савезног већа од 28 септембра 1948 го- 
дине, страна 66).•'



Претседник: Има реч Нинко Петровић.
Нинко Петровић (HP Србија): Другови и другарице народни 

посланици, Предлог закона о кривичном гшступку, који данас 
разматрамо, претставља несумњиво крупан допринос изградњи 
правног система у нашој социјалистичкој земљи. Он претставља 
кодификацију правних прописа о поступању кривичних органа од 
момента откривања кривичног дела, па до његовог завршног ста- 
дијума, до извршења казне, односно брисања последица особе у 
случајевима стицања услова за то, односно до ослобођења од 
оптужбе. Ови прописи су досада били растурени у разним зако- 
нима, или су попуњавани неписаном правном праксом у оним слу- 
чајевима где их досада иије било. Овај нам предлог у добром, 
сређеном систему даје потпуне прописе који уређују поступак 
кривичних органа и права и дужности странака у њему.

Задатак који се пред кривични поступак поставља састоји се 
v спровођењу заштите тековина велике народне борбе, на једној 
страни, и очувања права гра^ана над којима се поступак спро- 
води, на другој страни. У овом предлогу дошли су до пуног изра- 
жаја сви они принципи на којима je наша држава створена и изгра* 
ђена. Ja бих се овом приликом задржао само на некима од њих-

На самом почетку, пада у очи наслов предлога: Закон о кри- 
вичном поступку, уместо закон о судском кривичном поступку, 
како je то било раније. To значи, да je овим законом обухваћено' 
поступање у кривичном поступку не само пред судским органимаг 
него и пред органима изван суда. Познато je, на пример, да je у 
предаприлској Југославији кривични поступак, који се обављао 
изван суда пред полицијом, обављан по полициским прописима 
међу којима je блистала фамозна „полициска уредба” и други 
слични пропиои.

У спровођењу начела равноправности народа Југославије и 
у овој области, овај предлог закоиа у члану 5 уводи кривичн& 
поступање на језицима народних република, аутономних покра- 
јина и аутономних области, што значи примену језика и нацио- 
налних мањима у покрајинама и областима где оне чине већину.. 
Принцип материјалне истине и слободног уверења суда, јавнога 
тужиоца ,и иследних органа у оцењивању доказа, v циљу утврђи- 
вања материјалне, објективне истине дошли су до изражаја у 
предложеном закону. Оживотворење ових начела претставља 
заиста напредак према кривичним поступцима који се задовоља- 
вају само формалном истином, што практички значи да у овим 
поступцима није важно да ли je оптужени стварно крив или не, 
него je важно да ли je напабирчено онолико формалних доказа 
колико je закон прописао. Оно што je у оживотворењу ова два



принципа нарочито важно, како je то у своме образложењу иста- 
као и друг Министар правосуђа, то je „да слободна оцена дсжаза 
суда «ије просто субјективно уверење суда . . .  Судско уверење 
мора бити резултат правне свести судије, изграђене у одре^е- 
ним условима друштвенога уређења и одређеног система, који 
.суд својом делатношћу заштићује” .

У овом предлогу дошао je, најзад, до изражаја један принцип 
својствен социјалистичком гледању на човека, који нећемо наћи 
у буржоаском праву. Члан 157 предлога овога закона прописује: 
„Приликом испитивања има се поштовати личност окривљенога” . 
Ова кратка формулација рентгенски казује како социјалистичко 
друштво гледа на човека.

Начином одбране окривљеног, који овај закон прописује, 
окривљеном не само да се омогућује одбрана него се она чини 
и обавезном у случајевима где то захтева природа и тежина кри- 
вичног дела и кривичне одговорности. Закон овде омогућује 
стручну одбрану и у случајевима где окривљени није у могућно- 
*сти да поднесе њене трошкове.

У нашој социјалистичкој домовини нема потребе да наши 
органи крше своје законе, да закотш служе за параду, а да 
лракса буде друкчија, као што je то у полициским државама ка- 
питализма, којима je потребан китњаст спољни декор да би 
сакрио праву садржину. Предлог закона о кривичном посту;пку 
•омогућује заштиту нашег социјалистичког поретка на основу 
материјалних закона донетих у том циљу, с једне стране, a с друге 
стране, обезбеђује окривљеном поштовање његове личности, за- 
штиту његових права и пуну могућност одбране.

На крају, мислим да у техничком погледу, у систематизацији 
правних института, формулацији правних појмова, а нарочито 
чистотом језика и редакцијом, овај предлог закона претставља 
леп пример добре обраде. Ja ћу гласати за овај закон.

Претседник: Реч има народни посланик Ношпал Тоде.
Тоде Ношпал (HP Македонија): Пројекат закона о кривич- 

ном посту.пку je још један важан закон који иде за тим да још 
више учврсти нашу социјалистичку законитост, да олакша рад 
народним судовима и тужиоштву, да одреди пут којим ће се нај- 
лакше доћи до материјалне истине.

Нема никакве сумње да овај законски предлог, као и сродни 
закони које je овај високи дом донео, одређује пут за најлакше 
утврђивање не ма какве материјалне „истине”, него да утврди 
управо ону истину која проистиче из победе радног народа у 
нашој Народној револуцији, из чињенице да je радни народ први 
пут створио своју истински народну власт и да данас, руковођен



својом Партијом, врши сам социјалистички преображај у c b o j ' o j  
земљи, савлађујући својим еланом свакојаке тешкоће, а међу 
њима и потмули отпор разбијене класе експлоататора.

Према томе, овај предлог закона помоћи he правилну гхри- 
мену санкција према свима онима који би покушали да пољуљају 
друштвено-економске темеље наше земље или да спрече њену со- 
циј алистичку изградњу.

Али управо зато што овај наш законски пројекат одређује 
санкције против делатности тако праведног система као што je 
наш социјалистички систем, управо зато овај закон ће најефи- 
касније одредити о«е методе које he најбоље заштитити права 
личности и грађана фиксиране нашим Уставом и извојеване у На- 
родноослободилачком рату.

Основни шринципи у Предлогу закона о кривичном поступку 
одговарају у потпуности нашем напредном поретку. To важи у 
»стој мери за принцип материјалне истине који заступа овај про- 
јекат, као и за остале основне -принципе. Место принципа фор- 
малне истине у буржоаском кривичном поступку, који садржи и 
одражава неизгладиве противречности буржоаског поретка, прин- 
цип материјалне истине одговара социјалистичком друштву, где 
оваквих противречности нема или где у прелазном периоду ка 
социјализму ове ишчезавају.

Нашем народно-демократском поретку одговара исто тако 
и принцип јавности, јер je у њему садржано право радног народа 
да лрати рад институција које je створио или изабрао.

Овај принцип je истовремено на линији учешћа народа у 
јвласти, контроле рада власти и политичког васпитања маса баш 
кроз то учешће и контролу.

Прихватајући закон и у целости и у појединостима, изјављу- 
јем да ћу гласати за њега. (Аплауз).

Претседник: Има реч народни посланик др Јосип Хрнчевић.
Др Јосип Хрнчевић (HP Хрватска): Другови народни посла- 

ници, овом Приједлогу закона о кривичном поступку лретходио 
je читав низ законских прописа и упутстава који су садржавали 
начела и одређивали начин поступања исљедних органа, јавног 
тужиоштва и судова у истраживању кривичних дјела и у кажња- 
вању њихових учинилаца. Исто тако, овом закону претходио je 
размјерно дуг период исљедничке, јавнотужилачке и судске 
праксе на пољу кривичног правосуђа, у којој су ice изграђивала и 
провјеравала начела и прописи усвојени у овом закону. Та лракса, 
као што je познато из бројних јавних процеса одржаних у нашој 
држави, била je богата, разно!врсна и, може се рећи, успјешна. 
Према томе, посве су сазрели услови за доношење једног новог,



социјалистичког законика о кривичном поступку, који би, с једне 
стране, у потпуности обухватио кривично-процесну правну мате- 
рију и који би, с друге стране, на једноставан начин и досљедно 
разрадио основна начела нашег социјалистичког кривично-про- 
цесног права. Такво дјело лретставља овај Приједлог закона о 
кривичном поступку, који je Савезна влада поднијела Народној 
скупштини на претрес и усвајање.

Настанак нашег новог кривично-процесног лрава пада у ври- 
јеме Народноослободилачке борбе. У самом почетку устанка по- 
ступак у суђењу није имао одређене форме. Сам народ на масов- 
ном збору, јавно je судио ухваћеним ратним злочинцима, издај- 
ницима и разним агентима окупатора и то, по правилу, под руко- 
водством члана партизанског штаба. Негдје су образована суд- 
ска вијећа од припадника партизанских одреда и Народноослобо- 
дилачког покрета, која су јавно, уз учествовање народа, судила. 
Та вијећа иопочетка, наравно, нису била стална него су се обра- 
зовала посебно за сваки случај. Касније je руководство устанка 
доносило писмене прописе о војним и народним судовима. Про- 
писи Врховног штаба и политичких претставништава о судовима 
за вријеме Народноослободилачке борбе садржавали >су, углавном, 
упутства о задацима и организацији 'Судова, а мање су обухва- 
тала питање судске процедуре, што je сасвим разумљиво. Основно 
je било усмјерити судовање на извршавање олћих задатака борбе 
против окупатора и домаћих издајника, а организацијом и саста- 
вом судова гарантовати правилност суђења. Први пропис из вре- 
мена Народноослободилачке борбе, који je садржавао и прописе 
о кривично-судском поступку, била je одлука Словенског народно- 
ослободилачког одбора за заштиту словенског народа и његовог 
покрета за ослобођење и уједињење, објављена 1 октобра 1941 
године у „Словенском порочевалцу”. Ова одлука наводи разне 
облике издаје, за које прописује смртну, казну. Суђење врше по- 
себни судови, који поступају хитно, усмено и нејавно. Посебно 
преслушавање окривљеног прије суђења није потребно, а про- 
вест ће се ако je то могуће. Против пресуде суда нема жалбе. 
Први гхропис о организацији војних судова садржан je у члану 8 
Статута народноослободилачких ударних бригада (децембра 
1941 г.) који, међутим, не садржи никакве одредбе о судском 
поступку. Дне 29 децембра 1942 године издао je Врховни штаб 
Народноослободилачке војске и Партизанских одреда Југославије 
Наредбу о задацима, организацији и поступку војних судова у 
оперативним војним јединицама и код позадинских војних власти 
на ослобођеној територији. Ова наредба установљује функцију 
исљедника, подробно одређује његове дужности и поступак у 
исљеђењу, затим гтролисе о главној расправи, на којој исл>едник



врши улогу референта, уствари тужиоца. Том наредбом уста- 
новљен je Виши војни суд као контролни војно-судски орган и 
другостепени суд у кривичним лредметима у којима je изречена 
смртна казна. Пошто ова наредба садржи основна начела о 
исљедничкој служби и суђењу на главној расправи, начела која 
претстављају темељ свих каснијих прописа о исљеђењу и по- 
ступку пред војним и редовним судовима донесених у току На- 
родноослободилачке борбе и тшслије ослобођења, па и темељ 
овог Приједлога закона о кривичном поступку о којем расправ- 
љамо, цитираћу тачку 4, 6 и 7 те наредбе, које садрже прописе о 
поступању исљедника и суда.

Тачка 4 гласи: „Сви војни судови морају имати свог исљед- 
ника. За исљедннка треба поставити отреситог и одлучног друга, 
који je ранијом својом борбом или судјеловањем у Народноосло- 
бодилачкој бо.рби доказао своју оданост данашњој борби, те 
пружа гаранцију да ће ову одговорну дужност савјесно иопу- 
њавати. Исљеднике код бригада поставља штаб дивизије на ттрије- 
длог штаба бригаде, а код команде мјеста, команда подручја на 
приједлог команде мјеста.

Дужност другова војних исљедника састоји се у таме, што 
ће они на писмену или усмену пријаву, ма са чије стране она 
долазила, одмах повести поступак ради истраживања пријављеног 
злочина. Ови ће у првом реду са још једним чланом војног суда 
ријешити питање, да ли се има осумњичено лице задржати у за- 
твору или не. Треба пазити на то да ice грађани не хапсе на основу 
непровјерених података, али се могу по потреби привести ради 
саслушања. У случају да исљедник ријеши да асумњичени има 
бити затворен, он ће се трудити да што прије прикупи све по- 
требне податке, како би случај у што краћем року био зрео за 
доношење пресуде.

Приликом вршења истраге исљедник има дужност да прибере 
што тачнији и лодробнији материјал о пријављеном злочину. Кад 
се у току исљеђења покаже да je у питању злочин шпијунаже или 
петоколонаштва, исљедник ће одмах о томе обавијестити обаве- 
штајни отсек и комисију за сузбијање пете колоне и чекати да 
прими упутства од њих. Квд исљеђивања злочина, који су у вези 
са прошлогодишњим покољем над православним становништвом 
или злочина окупатора, усташа и четника против прмпадника 
наше војске или цивилних лица, дужност je исљедника да прикупи 
што потпуније податке (вријеме, мјесто, имена лица која су извр- 
шила злочин, имена и број жртава) о тим злочинима, јер су ови 
подаци драгоцјени пропагандни материјал у нашој Народноосло- 
бодилачкој борби, а поред тога и хисторијски материјал од 
огромне важности, који ће такођер послужити као материјал за



кажњавање фашистичких криваца, изазивача ових звјерстава и 
злочина, према ноти совјетске владе.

У ту сврху потребно je саставити опширне и точне залиснике, 
које ће потлисивати лреслушана лица и исљедник.

У свим осталим случајевима исљедник саставља само кратки 
записник у који унаша само битне чињенице које се односе на 
учињено дјело.

Кад je истрага завршена, исљедник ће о томе одмах обавије- 
стити надлежни војни суд, а у случају када м-исли да треба пре- 
кинути истрагу, прекинут he je споразумно ca још једним чла- 
ном суда.”

Тачка 6 гласи: „Чим je ствар зрела за одлуку, a то je онда 
када je истрага завршена, војни суд he одредити унапријед ро- 
чиште (дан суђења) на које ће позвати сва потребна лида. Сви 
чланови суда морају бити присутни за све вријеме суђења. По- 
ступак je усмен, a о најважнијим стварима саставиће се кратак 
записник. Исљедиик ће присуствовати суђењу као референт, али 
он «ема право гласа. Суд може наредити да се поново преслушају 
свједоци који су већ испитани у току истраге. Ако то суд нађе 
за потребно може суђење прогласити јавним. Ако je више лица 
окривљено за исто кривично дјело, или ако су њихове кривице 
у међусобној вези, суд he по правилу судити свима заједнички 
и донијети једну пресуду.

Након што je расправа завршен.а, чланови суда одлучују о 
томе да ли je ствар зрела за пресуду или не. Ако мисле да je 
ствар дозрела, изрећи he пресуду, у противном случају одредити 
ће се потребне допуне и одредити ће поновно суђење. Расправом ,ру- 
ководи код судова покретних јединица члан суда политички ко- 
месар, а код позадинских војних судова члан суда заменик ко- 
манданта подручја. Сви чланови суда имају једнако право гласа. 
У случају да им се мишљења не подударају, важи оно што за- 
кључи већина, но онај члан суда, који je остао у мањини, мора 
обавезно своје образложено одвојено мишљење доставити вишем 
војном суду.”

Тачка 7 гласи: „Кад војни суд донесе смртну лресуду, 
дужа« je одмах пресуду са образложењем и исљедним материја- 
лом доставити вишем војном суду. Од ове дужности изузимају се 
само бригадски, батаљонски и одредски војни судови кад су без 
везе са вишим војним судом и ако осуђени није лрипадник На- 
родноослободилачке војске. У свим другим случајевима смије се 
смртна казна извршити тек након лотврде вишег војног суда.”

Ова наредба, дакле, одваја исљедничку функцију из надле- 
жности суда и установљује посебног органа за исљеђење — 
исљедника, који у почетку врши и функцију тужиоца. Даље, no-



стулак се заснива на начелу контрадикторности, тј. окривљени 
има право на одбрану у току и1сљеђења и на главном претресу. 
Даље, поступак се заснива на начелу материјалне истине, у ком 
циљу су исљедник и суд дужни савјесно иопитати случај и 
пажљиво поступати према грађанима — „треба пазити на то, да 
се грађани не хапсе на основу непровјерених података” . Даље, 
наредба одређује да се ствар мериторно рјешава пред судом на 
главној рашрави, да je расправа усмена, по правилу јавна, на 
којој суд непосредно преслушава оптуженог и свједоке, да су- 
дије одлучују по слободној оцјени доказа, а за случај смртне 
казне уводи се по правилу двостепено суђење. Окривљеном су 
дате максималне процесуалне гаранције, које се у условима рата 
могу само замислити. По овој се наредби у току Народноослобо- 
дилачке борбе, кад год je то било могућно, стварно и поступало.

Као што видимо, наредба прописује однос исљедника и суда, 
начела поступка у исљеђењу и пред судом, двостепено су- 
ђење итд., у битности онако како je то усвојено у овом При- 
једлогу закона о кривичном поступку. Наравно, приједлог закона 
иде даље у постављању и разради ових начела, у одређивању 
дужности и овлашћења исљедника и тужиоца, у проширењу про- 
цесних гаранција за окривљеног итд., како одговара садашњим 
условима, али принципи организације и поступка кривичног пра- 
восуђа остали су у суштини исти.

Касније, с проширењем ослобођених подручја и стварањем 
крупних војних јединица и позадинских војних власти, долази до 
реорганизаиије војних судова коју je ‘прописао Врховни штаб 
Уредбом о војним судовима од 24 маја 1944 године. Ова уредба 
већ садржи посебно потлавље о поступку у исљеђењу и на глав- 
ној расправи и претставља даљи развојни ступањ кривичног no- 
ступка. Под конац О-слободилачког рата и извјесно вријеме иза 
рата ова уредба била je главни правни инструменат за гоњење 
ратних злочинаца и непријатеља народа.

У току рата на ослобођеној територији кривично судовање, 
које није спадало у компетенцију војних судова, вршили су 
испочетка народноослободилачки одбори, а касније одијељени 
судови у крилу народноослободилачких одбора. Народноослобо- 
дилачки одбори и њихови судови ријешавали су и грађанске спо- 
рове. Од прописа о задацима, организацији и поступку пред cv- 
довима народноослободилачких одбора ваља истаћи окружницу 
Одјела за судство и управу ЗАВНОХ-а од 22 новембра 1943 го- 
дине. Ово упутство садржи начела, од којих су нека касније узета 
v Закон о уређењу народних судова од 17 јуна 1946 године, и у 
Приједлог закона о кривичном поступку о којем раоправљамо.



Све ово показује револуционарни извор основних начела H a 

mer новог кривичног поступка.
Од ослобођења до данас ми нисмо имали јединствен и цјело- 

вит кривични поступак донесен у једном законском акту. Низ 
прописа процесне природе донесен je у разним другим законима 
и упутствима. Најважнији наши закони који су садржавали и 
извјесне прописе о кривичном поступку јесу Закон о уређењу 
народних судова од 17 јуна 1946 r., Закон о јавном тужиоштву 
од 22 јула 1946 г. и Закан о уређењу и надлежности војних су- 
дова од 19 јула 1946 r., као и поједини посебни «ривични закони, 
као што су Закон о кривичним дјелима лротив народа и државе 
од 25 августа 1945 г., Закон о сузбијању недопуштене трговине, 
недопуштене шпекулације и привредне саботаже од 23 априла 
1945 г. итд. Од ових закона нарочито je значајан Закон о уре- 
ђењу народних судова, јер поред прописа о задацима, органи- 
зацији и надлежности народних судова у грађанским и кривичним 
предметима, садржи и прописе о начелима судског поступка, о 
двостепености судског поступка и низ других процесних про- 
писа, који 'су усвојени у овом Приједлогу закона о кривично.м 
поступку.

Исто тако, значајан je и За<кон о јавном тужиаштву, наро- 
чито у том погледу што je њиме у форми законског прописа 
(чл. 11) исљеђење изузето из компетенције судова и пренијето 
у надлежност посебних исљедних органа, који своју исљедничку 
дужност врше под контролом Јавног тужиоштва, што je такођер 
усвојено у овом приједлогу закона.

Са установљењем посебних органа за вршење исљедничке 
службе, као и услијед принципијелних и формалних разлика 
између исљедничке службе у старој и новој Југославији, ваљало 
je, не чекајући доношење новог закона о кривичном поступку, 
регулирати исљедничку службу и однос исљедних органа према 
Јавном тужиоштву и суду, како би се ефикасно и правилно вр- 
шило сузбијање и гоњење криминала. У ту сврху донесено je у 
првој половини 1945 г. Привремено упутство о истражном по- 
ступку органа Одјељења заштите народа Министарства народне 
одбране, које je касније продубљено и проширено. Исто тако и 
Јавно тужиоштво ФНРЈ прописало je, у марту 1946 год., Упутство 
за исљедну службу за остале органе исљеђења. Према томе, до 
доношења новог закона прописи о кривичном поступку били 'су 
ра-сути ino појединим посебним законима и упутствима. Сви ови 
појединачни прописи, након што су лровјерени у лракси, усвојени 
су у овом Приједлогу закона о кривичном поступку.

Услијед помањкања оваквог Закона о кривичном поступку, 
који би у потпуности регулирао поступак исљедних органа, Јав-



ног тужиоштва и суда, примјењивана су у пракси нашег кривич- 
ног правосуђа и поједина правна, правила старог Закона о суд- 
ском кривичлом поступку, и то на основу Закона о неважности 
правних прописа донесених :прије 6 априла 1941 и за вријеме 
непријатељске окупације, односно на основу раније Одлуке Прет- 
сједништва АВНОЈ-а од 3 фебруара 1945 год. Стара процесна 
правна правила, која су се у помањкању нових прописа примјењи- 
в ал а ,  б и л а  су махом правила техничке природе и имала су допу- 
њујући значај. Руководни принципи и пропиеи кривичног по- 
ступка били су нови тиме што су добили нови садржај и намјену.

Најкрупнији значај за стварање нашег новог кривично-про- 
цесног законодавства и права имају Устав ФНРЈ и устави на- 
родних република, и то нарочито прописи чл. 28—31 Устава 
ФНРЈ, прописи Главе XIII Устава ФНРЈ о народним судовима и 
Главе XIV Устава ФНРЈ о јавном тужиоштву. Наведени уставни 
прописи садрже принципе нашег новог, грађанског и кривичног 
поступка, а чланови 28—31 Устава ФНРЈ напосе прописе о про- 
цесуалним гараниијама за окривљенога у кривичном поступку, 
као што су неповредивост личности грађана и услови за наређење 
притвора, неповредивост стана, право на одбрану, законитост у 
поступку установљавања кривичног дјела и учиниоца као и у 
изрицању казне итд., који су прописи стриктно.усвојени и разра- 
ђени у Приједлогу закона о кривичном поступку о којем расправ- 
љамо. Кад je ријеч о процесним гаранцијама за окривљеног, садр- 
жаним у Уставу и овом законском приједлогу, ваља истаћи да 
би ти прогсиси били само формална декларација, када неповре- 
дивост личности грађана ФНРЈ не би била 'Стварно гарантована 
друштвеним и политичким уређењем нове, социјалистичке Југо- 
славије и растућом социјалистичком свијешћу наших грађана и 
државних органа. Управо у тим стварним гаранцијама и састоји 
се дубока демократичност овог законског приједлога.

Закључујући овај кратак приказ настанка и развитка нашег 
кривичног процесног законодавства и права, који je претходио 
овом законоком приједлогу — слиједи да он свој револуционарни 
карактер изводи из Народноослободилачке борбе и социјалистич- 
ког преображења наше земље, да он претставља разраду прин- 
чипа нашег социјалистичког права на пољу кривичног процесног 
права, да je он дубоко демократичан и ефикасан и као такав прет- 
ставља снажно средство за заштиту интереса наше државе и на- 
рода и појединих грађана од стране оних који врше криминал и 
тешко крше друштвену дисциплину.

Осврнућу се укратко на научне поставке на којима je засно- 
ван овај законски приједлог.



Правни систем одређене друштвене формације, односно др- j 
жаве израз je друштвених, у крајњој линији продукционих односа , 
који владају у том друштвеном уређењу, односно држави. Он je , 
средство у рукама владајуће класе за заштиту њених економских, 
политичких и других интереса. Постављајући хисториско-матери- 
јалистичко учење о праву, Маркс каже: „У друштвеној произ- 
водњи свога живота људи улазе у одређене, нужне, од њихове 
воље независне односе — продукционе односе, који одговарају 
одређеном степену развитка њихових материјалних производних 
снага. Укупност тих продукционих односа сачињава економску 
структуру друштва, реалну базу на којој 'се издиже правна и no- |  
литичка надградња и којој одговарају одређени облици друштвене 
свијести.” (Маркс, предговор књизи „Прилог критици политичке 
економије” ).

Исто тако и правни систем ФНРЈ израз je друштвених, у 
крајњој линији продукционих, односа који владају и који се 
изграђују у Федеративној Народној Републици Југославији, он 
je једно од средстава за заштиту и унапређење интереса радних 
маса Југославије. Одређујући значај у друштвеним односима 
који се изграђују у Федеративној Народној Републици Југосла- 
вији имају они друштвени односи који извиру из друштвене, со- ј 
цијалистичке својине средстава за производњу. Према томе, ' 
правни систем који изражаеа те одређујуће, социјалистичке дру- 
штвене односе у суштини je социјалистички. Правни систем Фе- 
деративне Народне Републике Југославије je социјалистички 
правни систем на извјесном ступњу свога развитка. To што важи 
за цјелокупни наш правни систем важи и за наше ново кривично 
законодавство, па и за кривично-процесно лраво, тј. важи и за 
овај Приједлог закона о кривичном лоступку.

Даљња научна поставка на којој je засновано наше кривично 
процесно право и овај законски приједлог јесте да између мате- 
ријалног и процесног кривичног лрава постоји нераскидива веза 
и међусобна условљеност. Према чл. 1 и 2 Опћег дијела Кривич- 
ног закоиика, наше кривично законодавство има задатак да штити 
од друштвено опасних-дјела нашу социјалистичку државу засно- 
вану на тековинама Народноослободилачке борбе, њен правни по- 
редак, њену социјалистичку изградњу и личност и права њеног 
грађанина, а сврха кажњавања по obo im  закону јесте уништавање 
друштвено опасне дјелатности, одвраћање и спријечавање учи- 
ниоца да не чини кривична дјела, преваспитавање и полрављање 
учиниода, опћи васпитни утјецај на друге чланове друштва у 
циљу одвраћања од вршења кривичних дјела. Сагласно томе, 
чл. 1 ГТриједлога закона о кривичном поступку наглашава да се 
у овом закону прописују правила о начину поступаља суда, јав-



ног тужиоштва и исљедних органа у кривичним предметима, одре- 
ђују се њихова. права и дужности међусобно и према грађанима 
који учествују у кривичном поступку, као и права и дужнскти 
грађана према суду, јавном тужиоштву и исљедним органима. 
Ово лак све у циљу откривања кривичних дјела и њихових учи- 
килаца и обезбјеђења лравилног изрицања казне односно пра- 
вилне примјене васпитно-поправних и здравствено-заштитних 
мјера.

Према томе, било би потпуно погрешно сматрати да кривични 
поступак регулира само начин и форму процесних радњи и да 
je он одвојен од задатака кривичног законодавства и остварења 
сврхе кажњавања. Кривични поступак који не би служио оства- 
рењу ових задатака, био би беспредметан, а материјално-кривично 
право без таквог поступка не би се могло спроводити у живот. 
И материјално и процесно право морају прожимати иста начела, 
и једно и друго морају претстављати органску цјелину и нераз- 
двојну везу, иако се разликују једно од другог. У том погледу 
Маркс каже слиједеће:

„Ако поступак не претставља «ишта осим бесадржајне 
фарме, то таква формална ситница нема никакве самосталне ври- 
једности. С тог гледишта кинеско право би постало француско 
ако би га угурали у форму француске процедуре; материјално 
право, пак, има своје нужне процесне форме које су му својствене, 
и као што je за кимеско право нужна батина, као што je неоо- 
ходна за садржај драконског средњовјековног кривичног права, 
у својству процесне форме, тортура, тако je нужно везан с јавним 
слободним поступком јаван по својој природи, диктован слобо- 
дом, а не приватним интересом садржај. Поступак и право исто 
тако су везани једно с другим као, на пример, форме биљака и 
животиња што су везане с месом и крвљу животања. Један дух 
мора да надахњује поступак и законе, јер je поступак са:мо 
форма живота закона, према томе мамифестација његовог уну- 
трашњег живота.” (Маркс и Енгелс, Дела, књ. I, стр. 257, према 
M. С. Строговичу: Кривични судски поступак, стр. 14).

Наш ифивични постулак претставља логичну везу и једин- 
ство са нашим кривичним законодавством, чија социјалистичка 
форма одговара социјалистичкој садржини друштвених односа 
које он штити и подупире њихов даљи развитак. Непосредни циљ 
кривичног поступка je утврђивање фактичних околности, међу 
које на прво мјесто опада откривање кривичних дјела, утврђивање 
њихових учинилаца и правилно кажњавање криваца. Да би се 
ово етостигло, то јест да би се утврдила истина у кривичној ствари 
која се расправља, законски приједлог прописује одређене форме 
и начин поступања суда, јавног тужиоштва и исљедних органа,



помоћу којих се, прије свега, осигурава брзо и ефикасно откри- 
вање к р и в и ч н и Е Х  дјела и кажњавање њихових учирилаца, а у исто 
вријеме обезбјеђује законитост у примјени казни, васпитно-по- 
правних и здравствено-заштитних мјера, које се могу изрећи 
само на основу у закону точно одређеног поступка. Стога овај 
законски приједлог одређује како права органа исљеђења и суда, 
тако и права окривљеног, оштећеног, свједока и других, обез- 
бјеђујући остваривање ових права низом процесних гаранција. 
У кривичном поступку буржоаско-демократских држава, као и у 
кривичном поступку старе Југославије, такођер «аилазимо на 
сличне процесне гаранције, али оне носе у себи формално и де- 
кларативно -обиљежје, док je њихово практично спровођење оте- 
жано и онемогућено за највећи дио грађана услијед њиховог 
правног положаја у класном експлоататорском друштву и држави. 
Ове гаранције постају илузорне, чак и кад се ослањају на про- 
гресивие принципе процесуалног права, на приндипе материјалне 
истине, непосредности, усмености, јавности и контрадикторности 
поступка, ако дођу у противрјечност са материјалним кривичним 
правом, које за објект казнене заштите узима друштвене односе 
засноване на експлоатацији. У нашој држави, у којој je носилац 
власти радни народ и у којој су основна средства за производњу 
опћенародна имовина, процесне гаранције баш у томе добијају 
своју реалну подлогу.

Да илустрирам ове ооновне научне поставке о праву и међу- 
собној условљености материјалног и формалног кривичног права 
на прописима овог законског приједлога, позват ћу се само на 
његове прописе о организацији исљедничке службе.

Према овом законском приједлогу, за кривична дјела која се 
гоне по службеној дужности кривични поступак настаје исљеђе- 
њем, које •опроводе исљедни органи под контролом јавног ту- 
жиоца, који уједно обједињује рад свих исљедних органа. Из 
опћих одредаба о исљеђењу у глави XII законског приједлога 
произилази да исљедни органи нису помоћни органи суда, већ je 
њихова функција оригинална и независна од судсжог поступка 
све до подношења олтужног приједлога, однооно оптужнице суду. 
Одвајање исљедничке службе из дјелокруга суда било. je постав- 
љено већ Наредбом Врховног штаба о војним судовима од 29 
децембра 1942 године, како сам то напријед изложио. Одвајање 
исљедничке 'службе из дјелокруга суда још у току Народноосло- 
бодилачке борбе било je изазвано потребом стварања специјалног 
и способног кадра исљедника, кадра који ће бити у стању да брзо 
и ефикасно открива и хвата ратне злочинце, издајнике и агенте 
окупатора и да их приводи суду. Након ослобсфења, у условима 
обнове и 'прелаза на изградњу социјализма, у условима све огор-



ченијег пружања отпора новом политичком и друштвеном уре- 
ђењу државе од стране с власти свргнуте буржоазије и њених 
агената, и то нарочито на сектору народне привреде — разни 
реакционарни елементи, оставши без подршке у народу, прелазе 
на вршење криминала: издају, шпијунажу, саботажу, шпекула- 
цију и многобројне друге нове облике криминала. У таквим усло- 
вима, ради успјешне борбе против разних врста и облика крими- 
нала, ваљало je појачати, разгранати и усдершити исљеднички 
апарат. To није било могуће спровести у оквиру судоког апарата. 
Услијед тога не само да се остало при стварању одвојеног 
исљедничког апарата, него je дошло до специјализације и по- 
дјеле рада унутар саме исљедничке службе. Тако je исљеђење 
кривични)^ дјела управљених против темеља државног и друштве- 
ног уређења Федеративне Народне Републике Југославије прово- 
дила Управа државне безбједности, »сљеђење дјела опћег кри- 
минала као и већину исљедних радњи по другим кривичним дје- 
лима провддили су исљедни органи унутрашњих послова, док су 
исљедници јавног тужиоштва исљеђивали тежа и компликованија 
кривична дјела, нарочито са привредног подручја. Цјелокупна 
исљедна служба обједињавана je и координирана путем надзора 
јавног тужиоца као чувара законитости. Овакво усмјвравање и 
подјела рада у исљеђењу разних врста кривичних дјела и прока- 
лажењу њихових учинилаца провјерени су у пракси као правилни 
и дали су у борби са криминалом врло добре резултате.

Специјализацији и усавршавању исљедничког апарата има- 
демо умногоме захвалити за успјешну дјелатност органа Управе 
државне безбједности у борби против иностраних агената, шпијуна 
и терориста, као што се то показало у случају хватања усташких 
терористичко-шлијунсжих група на челу са Љубом Мило-шем и 
Божом Кавраном. Оваквој организацији исљедничке службе има- 
демо захвалити за ефикасније гоњење шпекулације. Број откри- 
вених случајева шпекулације у првом полугодишту 1948 године 
у поређењу са другим полугодиштем 1947 године порастао je за 
око 50%. To je уједно и један од знакова заоштравања клаоне 
борбе у прелазном периоду од капитализма у ‘социјализам, у ко- 
јему се налазимо.

Напријед изложену организацију исљедничке службе и уну- 
тарњу подјелу њеног рада, лровјерене у пракои као правилне 
и ефикасне, усвојио je и овај законски приједлог, који у члану 
18 каже:

„Исљедни органи јесу исљедници јавног тужиоштва и органи 
унутрашњих послова, органи Управе државне безбједности, слу- 
жбена лица јавног тужиоштва и органи унутрашњих послова које 
руководилац установе овласти за вођење исљеђења.”



Политичком и друштвеном систему буржоаско-демократске 
државе одговарала je таква организација исл>едничке службе по 
којој je исљеђење кривичних дјела вршио истражни судија, који 
je био помоћни орган суда. Тако je то било регулирано и Законом 
о судском кривичном по-ступку старе Југосла>вије. У истражном 
судији на тај начин сједињавале >су се двије функције. Он je био 
орган кривичног гоњења и судија, при чему je редовно као орган 
гоњења, који има првенствени задатак пронаћи извршиоца зло- 
чина, не само потискивао судију већ уопће није ни фактички 
вршио функцију судије. Желећи да прикаже како je положај 
окривљеника много бољи ако се исљеђење налази у рукама истра- 
жног судије, буржоаска правна наука разликује у сваком кри- 
вичном опору двије одвојене функције: функцију гоњенЈа и функ- 
цију извиђања са пресуђењем. За прву одређује нарочити орга.н, 
тобоже „независан” од судије — државног тужиоца коме се по- 
вјерава иницијатива и покретање поступка, а за другу функцију, 
то јест, за извиђање, одређује се судија, који тобоже има да 
води истрагу „само у интересу ист.ине”. Буржоаска правна наука 
истицала je да je на тај начин судија од почетка .незаинтересован 
и да као такав води истрагу, те због тога непристрасно и објек- 
тивно истражује и оцјењује све важне моменте. Међутим, таква 
подјела исљедне дјелатности између тужиоца и судије јесте не- 
нормална, она je заснована на обмани о тобожњој независности 
судова и о одвојеним улогама суда и тужиоштва у једној функ- 
цији, то јест, у исљеђењу, које je уствари јединствено. По opra- 
низацији кривичног правосуђа, специјално исљеђења у старој 
Југославији и суд и тужиоштво били у уст.вари органи државне 
управе, па стога нису могли бити у стварној супротности, тако 
да je окривљени у истражном судији имао пре.ма себи тужиоца. 
Наше законодавство je у члану 11 Закона о јавном тужиоштву, a 
сада и у Приједлогу закона о кривичном поступку отстранило ову 
обману о непристраоности и објективности старог истражног су- 
дије и о тобожњој супро-тности између функције исљедника и 
тужиоца, усвој-ило одвајање исљедничке функције од судске и 
подвргло рад исљедних органа контроли јавног тужиоштва.

Оваквом организацијом исљедничке службе, како ју je усво- 
јио Приједлог закона о кривичном поступку, ни најмање се не 
умањује улога суда у кривичном гоњењу, јер суд на главном 
претресу коначно рјешава кривични предмет у правилу на основу 
непосредно проведених доказа и по слободној оцјени ствари.

Према томе, организација исљедничке службе, како je усво- 
јена и изложена у овом законском приједлогу, очигледно потвр- 
ђује научне поставке да je право израз друштвених .односа, да 
се материјално и процесуално кривично право међусобно услов-



љују, да су право ФНРЈ и овакав Закон о кривичном поступку 
подесна средства за заштиту политичког и друштвеног уређења 
наше земље, за заштиту интереса најширих народних маса. To 
потврђује читав о.вај законски приједлог у цјелини.

На крају, Приједлог закона о кривичном поступку саздан je 
на начелима социјалистичког кривично-процесног лрава. Та на- 
чела и прописи провјерени су у пракси нашег кривичног право- 
суђа. Законски приједлог у цијелости je обухватио кривично- 
процесну материјалу и обрадио je на изванредно једноставан 
начин, тако да његова правилна примјена у пракси искључује 
формални легалнзам и биро1кратске методе, што je својствено 
буржоаским законима о кривичном поступку и буржоаском пра- 
восуђу. Овај законски приједлог лотпуно одговара потребама 
нашег кривичног правосуђа у сузбијању и гоњењу криминалитета.

Изјављујем да ћу гласати за овај законски приједлог.
Претседник: Тражи ли још ко реч? (Јосип Рус: Молим за 

реч.) Има реч народни посланик Јосип Рус.
Јосип Рус (HP Словенија): Одлика кривичног поступка са- 

стоји се у томе да што правилније, сигурније и што брже води 
до утврђења чињеница конкретног кривичног дела. Пред судом 
стоји основни задата«: установити истину, дати правилно, то јест, 
фактичном стању ствари одговарајуће схватање датог догађаја, 
улоге и понашања лица која се појављују у поступку као опту- 
жени, оштећени или тужиоци, дати правилну правничку и дру- 
штвено-политичку оцену њиховог понашања, утврдити лравне по- 
следице које проистичу из те оцене. У судском поступку рад суда 
треба да je садржајан, да га одликује логичност, основаност, про- 
мишљеност. Пресуда je логичан свршетак целокупног судског 
рада, а и рада у претходној истрази. Одлике и мане овог рада 
неизбежно морају да се испоље и испољавају се у његовом завр- 
шном делу. Судија мора да обави судски поступак тако да пре- 
суда или одлука о сваком предмету буде у очима свих природан 
и тачно образложен резултат судске « претходне истраге, да за- 
врши обављени рад у суду са његовим природним и логичним по- 
следицама. Суд je дужан, пре свега, да уме да убеди, докаже, пот- 
чини јавну пажњу свом моралном утицају и ауторитету. Пре свега, 
треба убедити, а затим принудити. Значај судске пресуде и одлуке 
не одређује се толико донетом казненом мером, колико снагом 
судске аргументациј е, јачином разлога стављених у основицу 
пресуде и одлуке, основаношћу и убедљивошћу доказа изнетих у 
пресуди или одлуци. Важно je да у судској одлуци или пресуди 
буде тачно и убедљиво изражена суштина ствари и закључци до 
којих je суд дошао, да закључци буду беспрекорно образложени

St. b e le šk e  VI. r. z. з з



и да ие изазивају сумњу у њихову правилност. Правилни, убе- 
дљиви одговори суда на питања која су непосредно везана за пред- 
мет претреса увећавају политички и друштвени значај судске пре- 
суде или одлуке, повећавају уједно и престиж, ауторитет државе 
у целини, ауторитет самог закона, што значи јачање дисциплине, 
појачање осећаја одговорности и поштовања лравила живота за- 
једнице. Само она судска пресуда или одлука која искључује 
сваку сумњу у њену правилност оправдава своју намену и служи 
своме циљу. Утицај правосуђа, постављеног на одговарајућу ви- 
сину «еоспоран je и благотворан на друштво, а нарочито на оне 
његове чланове који показују морално-политичку лабавост и дру- 
штвену недисциплинованост.

Наше кривично правосуђе нема само задатак кажњавања зло- 
чинаца већ и њихово поправљање и преваспитавање. Суд има це- 
локупном својом делатношћу да ваопитава грађане наше државне 
заједнице. Најбоље васпитно средство суда je култура, не она 
култура спољне углађености и хладне чиновиичке надувеностл 
која одбија од себе свесне људе и изазива осећаје дубоког неза- 
довољства према судској комедији и према судским комедија- 
шима, већ истинска култура социјалистичког хума«изма, мудрог 
у тражењу истине и строгог у анализи која потчињава сваку 
акцију судије високом захтеву 'судске објективности и принципи- 
јелности.

Судије и судови могу уз своје најсавесније настојање по- 
стићи такав квалитет рада, ако томе не стоје на путу начелне 
препреке и супротности ни у друштвеном ни у државном уре- 
ђењу. Ради објективности и принципијелности судског рада треба 
да « друштвено и државно уређење воде принципи који омогу- 
ћују друштвено-политички васпитни задатак правосуђа. Бур- 
жоаско правосуђе постиже ауторитет одлука свога суда оствари- 
вањем вештог и танано изграђеног система мера које се тобож 
наслањају на начела једнакости, правичности, демократично- 
сти «тд. Смисао буржоаског правосуђа које нашироко искори- 
шћава судски поступак и судсш апарат да очува постојећи дру- 
штвени поредак, састоји се «е само у томе да обезбеди извршење 
ове одлуке помоћу принудних државних мера, већ још и у томе 
да створи убеђење у правичност и разумност ових мера корисних 
за све друштво у целини. Буржоаски судски апарат и сав бур- 
жоаски државни апарат дела путем вештих комбинација насиља, 
превара, јевтине демагогије, подмићивања својих судија свако- 
јаким привилегијама и повластицама, стварањем код њих одре- 
ђене психологије, навика и традиције, који обезбеђују рад су- 
дова за владајућу класу у жељеном правцу. Ми сами имамо из 
предаприлске Југославије изразити пример постепеног потпуног



потчињавања правосуђа режимима, упоредо са њиховим проме- 
нама и циљевима. Режимска самовоља и страначке класне супрот- 
ности били су противни свакој објективности и принципијелно- 
сти. Владајући кругови свестрано су се трудили да замаскирају 
праву улогу судова као апарата за угњетавање, са лицемерним 
позивањем на принципе независности правосуђа, истовремено 
подмукло чинећи све да оборе њихову независност. У таквој 
атмосфери принцип материјалне истине, који je условљен прин- 
ципом правилности, остаје гола демагошка фраза. Принцип лра- 
вилности и материјалне истине не односи се само на унутрашњи 
с у д с к и  рад него и на цео друштвени поредак, на друге његове 
принципе и сврхе, на друштвене циљеве, на сам живот.

У друштвеној проблематици принцип материјалне истине 
заузима средишње место. У свима областима друштвемог живота 
водиле су се у историји и воде се и сада страсне борбе за принцип 
материјалне истине и против њега. Борба за принцип материјалне 
истине значи борбу против идеалистичког схватања и за матери- 
јалистичко схватање стварности, борбу за науку и против идеали- 
стичких заблуда и шпекулативних идеологија, борбу против дикти- 
ране истине а за научну истину, борбу за слободу против насиља 
и угњетавања, борбу за личност човека, за његов морални квали- 
тет и достојанство, борбу против бездушног потчињавања и иско- 
ришћавања, борбу за демократију и социјализам, против империја- 
листичке доминације у овету. Све што je тежило и тежи за лри- 
вилегијама на рачун друштвених снага, у свима вековима, борило 
се и бори данас против најосновнијег друштвеног захтева који 
се изражава у принципу правилности и материјалне истине.

Принцип материјалне истине лробијао се у свима вековима 
кроз тврђаве заблуда и превара, кроз религије и државе које су 
за свој мистички и фиктивни ауторитет тражиле безусловно ра- 
сполагање са народном снагом и неограничену егзекутиву за за- 
штиту своје владавине.

Тек опровођење истински демократског приндипа, који ra- 
р.антује потпуну политичку равноправност и сарадњу у животу 
народне и државне заједнице, ослобођава принцип материјалне 
истине и отвара победоносни пут до правичности судских пресуда 
и одлука. Тек социјалистички економски поредак отстрањује 
класне интересне сукобе који онемогућују конструктивни дру- 
штвени рад и руше друштвену дисциплину. Конструктивни дру- 
штвени рад у социјалистичком економском поретку нова je основа 
друштвене заједнице, њене дисциплине и њеног напретка. Кон- 
структивни друштвени рад општи je и заједнички интерес сваког 
појединца и заједнице као целине. Његова je стваралачка вред- 
ност непромењива и укључује сваког појединца по његовој пуној



личној вредности у радну заједницу са свима правима слободног 
радног човека. Стваралачки рад ствара морални квалитет поје- 
динца и заједнице, одређује односе и дисциплину сходно зада- 
цима рада. За друштвени поредак радне заједнице од најважнијег 
je  интереса правилан однос сваког појединца, «стинска вредност 
његовог рада која je најпоузданије мерило и његове личне и дру- 
штвене вредности. Садржајност стваралачког друштвеног рада 
онај je фактор који даје принципу материјалне истине животну 
значајност и конкретну објективну интересну вредност.

Принцип материјалне истине и социјалистичке демократије 
међуообно су условљени тако да само заједно могу бити оства- 
рени у одређеном друштвеном поретку. Због садејства ових прин- 
ципа у 'нашем друштвеном животу и у нашој државној организа- 
цији, променили су се и органи садржајно тако да су постали 
способни да врше задатке друштвеног поретка у нашој демократ- : 
ској држави. Наши судови постали су, по својој организациј« и 
саставу, нароДки судови у правом смислу речи. У васпитном за- 
датку «аших судова садржана je принципијелна особина демо- 
кратског, истински народног суда као једног од начина за узди- 
зање културног и политичког нивоа маса, као једног од начина 
измене људске психологије. Наше правосуђе je значајна културна 
снага «оја je управљвна на борбу прогив реакционарних снага 
које ометају дело социјалистичке изградње. To je онага која 
организује масе, васпитава вољу, помаже учвршћење нових тра- 
диција, нове со-цијалистичке психологије. Као апсолутно неза- 
висан, објективан, и непристрасам у свом односу према чињени- 
цама, појавама, догађајима, покоравајући се само закону, помаже 
учвршћење нових односа према држави, према раду, према оба- 
везама и дужностима у социјалистичкој изградњи, суд je орга- 
низатор јавног мњења, школа друштвеног морала. У овом смислу 
делатност наших судова треба да одговара задацима у изградњи 
социјализма, задацима борбе за социјализам, задацима друштве- 
ног препорода на социјалистичким начелима.

Јавно тужиоштво постало je орган носиоца народне сувере- 
ности — Народне скупштине, орган коме je поверен задатак да 
врши надзор над тачним испуњавањем закона и осталих правних 
проеиса «а читавој територији државе, како «а подручју државне 
улраве, тако и на подручју правосуђа са циљем да учвршћује 
правни а тиме и друштвени поредак у «ашој држави, да чува ње- 
гово јединство. У вези са овом надзорном функцијом, са одговор- 
ношћу непосредном врховном државном органу, иследничка функ- 
ција јавног тужиоштва у кривичном поступку постала je неза- 
висна од утицаја противних принципу материјалне истине. По 
овом пројекту задаци ислеђења по'верени су јавном тужиоцу,



претресање и пресуђивање у кривичним предметима искључиво 
суду. Ауторитет ових органа како га њима у нашем демократ- 
ском уређењу поставља Устав, значи луну гаранцију за објек- 
тивно, савесно, брзо и услешно вршење задатака по прслисима 
овог пројекта. Наши народни судови и наше Јавно тужиоштво, 
доказали су у послератним годинама својим успешним радом да 
су дорасли својим задацима и доказали на лракси да систем по 
коме су извршавали најтеже задатке, чишћење терена од непри- 
јатеља нашег ковог друштвеног и државног поретка, може по- 
стати законити систем кривичног поступка. Садржајност наше 
нове друштвене стварности, развијена по принципима социјади- 
стичке демократије, доследна демократичност државног уређења, 
лишава систем кривичног поступка оног бирократског форма- 
лизма којим je no правилу засићена делатност буржоаских су- 
дова. Систем предложеног пројекта кривичног постулка у луном 
je складу са демократским принципима нашег државног устрој- 
ства, са принципом материјалне истине. Пројекат се докраја при- 
држава и свих оних принципа који помажу принципима правил- 
ности и материјалне истине до пуног изражаја, тј. принципа не- 
посредности и усмености поступака, јавности, контрадикторности, 
изборности суђења и слободне судске оцене.

Својом доследном принципијелношћу прописи предложеног 
кривичног поступка обезбеђују јавном тужиоцу и суду све услове 
за успешно иопуњавање њихових задатака у ислеђењу и претре- 
сању кривичних дела, у доношењу правилних и лравичних одлука, 
које одговарају стварним условима и захтевима закона. Закон о 
кривичном поступку по овом пројекту значиће у нашем демократ- 
ском правном систему пример остварења напредних лринципа у 
законодавству, пример напредности нашег законодавства. Овај 
за-кон претставиће заједницу -наших народа, њихово братство и 
јединство, под сигурном заштитом најнапреднијих принципа дру- 
штвеног живота и пружиће очигледну потврду о револуционарној 
и културној снази којом наши народи изграђују социјализам. 
(Аплауз).

Претседник: Пошто се нико више није пријавио за реч, 
прелазим)0 на гласање. За овај заколски предлог у целини гла- 
саће се дизањем руке. Ко je за Предлог закона о кривичном 
поступку, «ека дигне руку. (Сви дижу руку). Ко je против, 
нека дигне руку. (Нико не диже руку).

Објављујем да je Предлог закона о кривичном поступку 
изгласан у Већу народа и да he се упутити Савезном већу на 
решавање.



Прелазимо на другу тачку дневног реда: претрес Предлога 
закон-а о кривичним делима против службене дужноста. Молим 
друга известиоца да поднесе извештај Законодавног одбора.

Известилац Јоза Миливојевић (HP Хрватска): (Чита изве- 
штај Законодавног одбора. —• Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни заступкици, ка овај законски приј едлог 
осврнућу се са пар ријечн. Наше кривично законодавство у стал- I 
ној je изградњи, «арочито изградња нашег кривичног материјал- 
ног права. Оно извире из наших новонасталих друштвено-економ- ] 
ских односа, социјалистичких односа.

Приједлог закона о кривичним дјелима против службене ј 
дужности носи посве обиљежје тог нашег новог социјалистичког I 
друштва које изграђујемо, његовог поретка, његове економике.

Наша држава, држава радног народа, никла и изграђивана у ' 
тешкој Народноослободилачкој борби, у борби за обнову наше - 
земље иакон ослобођења, држава у којој се данас изграђује соци- 1 
јализам улаже све напоре да штити, учвршћује и цементира како ј 

већ до данас постављене темеље, тако и даљу социјалистичку 
изградњу, наше нове социјалистичке друштвене односе, власт 
радног народа, радничке класе Јутославије, власт која извире и 
почива на тим новим односима, на новој социјалистичкој еко- 
номици.

У подузимању тих заштитних мјера, ево, предложила je наша 
Влада ФНРЈ и овај законски приједлог, да би на основу њега пру- 
жила судску правну заштиту цјелокупном нашем младом соција- 
листичком поретку у области службене дужности против дру- 
штвено опасних дјела, дјела која врше службена лица у обављању 
своје службе, службеиог овлашћења или слично.

Из читавог низа повреда службене дужности, које се дано- 
мице појављују, овај законски приједлог издвојио je оне повреде 
којима се врши напад: 1) на правилно функционирање државних 
надлештава, државних и друштвених установа и подузећа, 2) напад 
на неизвршавање одређених задатака, «арочито плаиских зада- 
така у надлештвима, установама и подузећима или 3) којима се 
врши напад на лична права и друга права нашег социјалистичког 
грађанина, гарантирана Уставом ФНРЈ и уставима република и 
савезним или републичким законима или 4) наношењем знатне 
имовинске штете.

Та друштвено опасна дјела, према овом за!К0 ну имају свој 
коријен у штеточииским радњама, акцијама, дјелима службених 
лица, или у таковим радњама извршеним из користољубља или 
других личних побуда у односу према служби и раду у државним 
надлештвима, у државним и задружним установама или подузе-



ћима или повредом личности и других права грађана или наноше- 
н>ем знатне имовинске штете.

Циљ je овом закону основно да учврсти, осигура и подигне 
законитост нашег правног и економског социјалистичког поретка 
на сектору службене дужности и то кажњавањем штеточинских 
или морално дефектних службених лица означених у члану 1 овог 
законског приј едлога.

Активну ће улогу одиграти овај закон као оигурно оружје 
против класног непријатеља, нарочито у привредно-организатор- 
оком раду нашег социјалистичког привредног система кажњава- 
њем класног «епријатеља у виду поједин-их лица увучених и зао- 
сталих у нашем државном, привредном и друштвеном апарату.

Дужност je свих грађаиа ФНРЈ да се придржавају Устава 
и њених закона (члан 22 Устава), а напосе службених лида у 
вршењу своје службе. Тако, на примјер, за државног службеника 
члан 7 Зако«а о државним службеницима одређује да се je дужан 
придржавати устава и закона, савјесно обављати повјерене ду- 
жности, дати своје знање, особну активност и иницијативу у слу- 
жбени рад и пазити на дисциплину рада и на правила службе. 
Тако члан 33 ст. 2 Устава ФНРЈ и одговарајући чланави устава 
република одређују да je дужност грађана да савјесно обављају 
јавне дужности за које су изабрани или које су им повјерене. 
Све су то елементи на којима je појам „службеног лица” из члана
2 оваг законског приједлога изграђен и обухваћен.

Да су и личност грађанина и друга права грађанина стављена 
под заштиту закона против наиада службених лида у вршењу 
службе, одредба je нашег Устава ФНРЈ (члан 40) и устава на- 
родних република, гдје се каже да сваки грађанин има право да 
тужи «адлежном суду службена лица за кривична дјела учињена 
у службеиом раду, као и члан 41 Устава ФНРЈ —  да грађани 
имају лраво, под законским условима, да захтијевају од службе- 
них лица накнаду штете, која им je учињена незаконитим и «епра- 
вилним вршењем службе.

Све ово карактеризира особиту важност овог законског при- 
једлога, и нужност доношења оваквог закана у периоду садашњег 
нашег друштвено-економског развоја. Стога, другови народни за- 
ступници, поново, у име Законодавног одбора, молим Вијеће на- 
рода да овај законски приједлог, овако како je предложен овом 
дому, усвоји и озакони.

Изјављујем да ћу гласати за овај законски приједлог.
Претседник: Дајем одмор од 10 минута.



(После одмора)

Претседник: Настављамо са дискусијом. Реч има Министар 
правосуђа ФНРЈ Фране Фрол.

Министар правосуђа ФНРЈ Фране Фрол: Другови и друга- 
рице народни посланици, у свакој држави, без обзира на њено 
друштвено-економско уређење, постоји извјестан механизам без 
којега држава не може постојати. Једна од важних полуга држав- 
ног механизма je државни апарат, који дјелује на разним подруч- 
јима друштвених односа.

Државни апарат капиталистичке државе један je од главних 
стубова и ослонаца капиталистичке мањиие за угњетавање и 
експлоатацију широких народних слојева. Разним средствима и 
начинима буржоазија je знала и успјела да од државних службе- 
ника створи себи покорни бирократски апа-рат и шослушне слуге 
преко којих може провести све мјере за очување своје власти, 
за учвршћење буржоаског поретка и за провађање своје екоплоа- 
таторске политике.

Буржоаска држава нема интереса да рад и дјелатност својих 
службеника јаче потчини законима, да их веже за извјесне про- 
писе и да неправилност њиховог рада стави под казнену санкцију. 
Напротив, државни службеници морају бити у свом раду и иосту- 
пању везани само за интересе буржоазије, неспутавани било 
каквим закоиским прописима, јер само тако могу проводити мјере 
које имају за циљ свакодневну заштиту интереса владајуће класе.

Због тога у буржоаском праву има врло мало прописа који 
намећу службеницима одговорност за неправилан рад у служби, 
а уколико та-кви пропиои и постоје, они >су формалне нарави н 
остају мртво слово на папиру, што доказују небројени случајеви 
утаје и узимања мита у врховима државне управе буржоаских 
држава, који остају некажњени, док се за незнатне „крађе“ жи- 
вежних намирница изгладнели пролетери најстроже кажњавају.

Из ових разлога у буржоаској држави развило се чиновни- 
штво, које, као нека затрована каста, по директивама буржоазије 
извршује власт у интересу својих гооподара и у свом властитом 
интересу, везано између себе небројеним личним и породичним 
везама, подвргнуто строго хијерархичној потчињености, матери- 
јално заинтересирано на очувању буржоаског лоретка, а неодго- 
ворно се односи према народу и његовим интерееима, незаинте- 
ресирано за потребе широких народних слојева, једном речју —■ 
бирокрација.

Такав држав*ни апарат, који je стајао изван и изнад народа, 
одвојен од народа непробојном оградом, наша je држава морала 
разбити, јер би такав државни апарат био само кочница у прово-



ђењу оних задатака које je наша нова држава себи поставила и 
што би такав државни апарат био само легло штеточинства и 
контрареволуционарне дјелатности сваке врсте, у циљу да отежа 
или спријечи изградњу социјализма у нашој земљи.

Разбивши стари државни апарат, наша je држава од самог 
почетка поклонила много пажње изградњи новог државног апа- 
рата, који ће бити сједињен с народом, који ће уживати повје- 
рење широких радних слојева, који ће радити у интересу народа, 
свијесан да су интереси народа и његови интереси. Наш нови 
државни апарат треба да стоји у тијесном контакту с иародом, 
у оданој служби народу и треба да буде примјер правилног односа 
између органа државне власти и државне управе према народу, 
примјер содијалистичке дисциплине и социјалистичке методе рада, 
апарат који he знати и хтјети практички провести^у живот све за- 
датке који у циљу изградње социјализма и учвршћења нашег со- 
цијалистичког поретка пред њега буду постављени.

Наш данашњи државни апарат није и не може бити један од 
механизама угњетавања и експлоатације огромне већине народа, 
него практични извршилац воље и интереса најширих народних 
слојева и његов вјерни помагач у борби за изградњу љепше и 
срећније будућности.

Да би државни апарат могао иопу-нити ове услове и извршити 
ове задатке, потребно je да се томе апарату поклони свакодневна 
иажња и брига, да се службеници непрекидно потстичу на изгра- 
ђивање и развитак социјалистачке свијести и на потребу вршења 
самокритике у раду, али je истовремено потребно и то да се из 
круга државних службеника елиминирају они који се не односе 
правилно према наведеним захтјевима и да се службеници у свом 
раду и дјелатности вежу законом, јер je закон израз народне 
воље, а законитост у вршењу службе интерес најширих народних 
слојева.

Може се тврдити да наш државни апарат углавном одговара 
постављеним захтјевима, али наша држава треба да буде у мо- 
гућности да одмах и оштро реагира на сваку повреду правилности 
и законитости у раду државних службеника и на сваки напад на 
правилно функционисање органа власти и државне управе. Томе 
циљу треба да послужи овај закон.

Доношење овог закона je утолико потребније, што се круг 
службеника, а поготово круг службених лица која ice појављују 
као учиниоци ових кривичних дјела у нашој држави знатно про- 
ширио. У том ширсжом кругу нарочито државних службеника 
постоје још заостала схватања бивших оистема и режима, што 
још не постоји свагдје и увијек развијена социјалистичка свијест, 
што кадгод код службеника наилазимо >на бирократоки менталитет



и што све те појаве могу у даном случају озбиљно угрозити 
даљи развитак наше социјалистичке привреде и сигурност нашег 
социјалистичког поретка.

Доношење овог закона потребно je још и зато што државни 
апарат игра у нашој држави огромну улогу, што врши свестрану 
дјелатност и што од њега завиои успјешно рјешавање најважни- ј 
јих задатака социјалистичке изградње наше земље.

Дужности наших службеника много су веће, разноврсније и 
одговорниј е од дужности службеника буржоаске државе.

У социјалистичкој држави службеницима се повјерава не само 
извршење обичних управних задатака, него им се повјеравају 
милионске вриједности у имовини и практично извршење дирек- 
тива о којима овиси остварење читаве привредне политике и еко- 
номске изградње земље.

Како je сваки грађанин наше државе обавезан ,да води рачуна 
о дисциплини и правилима наше заједнице, природно je да се у 
још већој мјери захтјева дисциплинираност и свиј ест о својим 
дужностима према заједници и њеном напретку од оних којима 
су повјерене тако важне задаће и који су позвани да непосредно 
извршавају директиве наших државшх власти.

Да би државни службеници могли удовољ<ити својим зада- 
цима и вршити своју дужност у складу са духом и циљевима наше 
народне државе, треба кадар државних службеника одржати на 
примјерној висини и чистоти, како би се државна власт и цијели 
народ могли потпуно ослонити «а правилност и корисност њиховог 
рада. Једно од средстава за постигнуће овога циља je и Закон о 
кривичним дјелима против службене дужности, који сваки наортај 
на правилан рад државног и друштвеног апарата и сваки рад 
државних службеника који не одговара интересима социјали- 
стичке изградње наше земље проглашује друштвено опасним 
дјелом и даје народном суду могућност да из редова државних 
службеника елиминира и казни свакога тко би се показао неври- 
једним указаног повјерења или као штеточи-на у народном послу.

Истина je, додуше, да данас већ постоје прописи помоћу 
којих се могу сузбијати кеправилни односи и нвправилне радње 
државних службеника. Ти су прописи садржани у нашем Оснав- 
ном закону о државним службеницима у виду дисциплинских про- 
писа. Но дисциплински прописи обухватају само о«е случајеве 
неправилног вршења службе који су у мањој мјери друштвено 
опасни, а осим тога ови принципи се односе само на државне 
службенике, а не и на друга службена лица.

Пројекат закона трудио се да, у циљу правилне примјене 
закона у пракои, наведе што точнија обиљежја сваког појединог 
у закону предвиђеног кривичног дјела, да би се што прецизније



истакла разлика између кривичних дјела — с друге стране, a 
дисциплинских прекршаја — с друге стране. При томе je тежиште 
положено на објекат напада, затим на штетне посљедице дјела, 
на већу или мању друштвену опасност дјела или учиниоца, а за 
извјесна кривична дјела и на посгојање умишљаја или нехата.

Сви су ови елементи разрађени у пројекту што je могућно 
прецизније тако да судови неће у пракси пригодом квалифика- 
ције кажњивих дјела наилазити на веће тешкоће. Имајући увијек 
у виду да je објекат напада правилно функционирање државног 
апарата, судови ће бити у могућности да правилно разликују кри- 
вична дјела лротив службене дужности како од дисциплинских 
преступа, тако и од других кривичних дјела. У погледу казне ваља 
споменути да je, ради што уопјешнијег .постизавања циља овог 
закона, мјера казне постављена на строже темеље, но ипак тако 
да j е омогућена правилна индивидуализациј а казне према степену 
друштвене опасности кривичног дјела и учиниоца.

Коначно, ваља истаћи да овај закон, као дио Посебног 
дијела Кривичног законика, стоји у органској вези са Опћим ди- 
јелом Кривичног законика и да, према томе, сва начела Опћег 
дијела Кривичног законика о кривичној одговорности, друштвеној 
опаоности, одмјеравању казни итд. важе и за овај законски 
пројекат.

Мислим да ће се у пракси показати правилност поставки овог 
нацрта закона и да he његова правилна примјена придонијети 
учвршћењу државног апарата а тиме и изградњи социјализма 
у нашој држаии.

Ради тога молим да се овај законски приједЛ^г прихвати и 
озакони. (Аплауз).

Претседник: Отварам дискусију о овом законском предлогу. 
Расправљаће се у начелу и у појединостима. Има реч друг Ристо 
Бајалски.

Ристо Бајалски (HP Македонија): Другови народни посла- 
ници, Закон о кривичним делима против службеие дужности до- 
лази као наставак изградње система кривичиог законодавства Фе- 
деративне Народне Републике Југославије. После Општег дела 
Кривичног законика овај закон, заједно са Законом о кривичним 
делима против народа и државе, Законом о недозвољеној трго- 
вини, недозвољеној шпекулацији и привредној саботажи, те За- 
коном о кривичним делима против општенародне имовине и имо- 
вине задружних и друштвених организација, заузеће важно место 
у Посебном делу Кривичног законика. Доношење овог веома зна- 
чајног закона унеће систем и прецизиост у раду органа кривич-



ног гоњења и наших судова, пошто су се кривична дела против 
службене дужности досад прогонила на основу општих принципа 
,и разбацаних кривично-материјалних прописа нашег законодавства.

Битна одлика овог закона, као и свих наших нових закона, 
састоји се у томе што je он постављен на материјалистичко-соци- 
јалистичким принцииима, што he по њему наше судије и ја;вни 
тужиоци моћи правилно оцењиват.и питање одговорности народних 
службеника и свих народних претставника којима оу поверени 
задаци службеничког карактера. Управо ово изједначење одго- 
ворности између сталних службеника и народних претставника, 
када врше поверене задатке службеничког карактера, било у 
сталној или привременој дужности, у органима државне власти 
или у њиховим извршним и управним органима, претставља осо- 
беност у овом закану. Чланом 1 изједначавају 'се сви службениии 
без разлике на ком су сектору рада — државном или задружном, 
у инвалидским или синдикалним организацијама, стални или при- 
времени, са платом или без плате. Сви су они одговорни за прекр- 
шаје против поверене им дужности, пошто су сви они, сваки на 
свом месту, укључени у изградњу социјализма.

Одредбе чл. 2—7 извршиће потребну преоријентацију како 
органа кривичмог гоњења тако и органа државне управе. У до- 
садашњој пракси показивале су «се тенденције да се питање одго- 
ворности у службеној дужмости код руководилаиа, а спедијално 
код народних посланика, није довољно заоштравало, а углавном 
се ишло ливијом проналажења криваца са споредним и мање 
важним функцијама. Могло би се набројати много примера који 
се данас у већем или мањем обиму и последицама свакодневно 
појављују. Један од најосетљивијих примера свакидашњице, чије 
последице имају директно штетног одраза на радни народ, јесте 
питање снабдевања. Услед неодговорног, несавесног и бирократ- 
ског односа према том питању, честа je појава да на једној страни 
радни народ трпи у оскудици појединих артикала, док на другој 
страни ти исти артикли леже, по магацинима предузећа или 
негде пропадају. Такав однос не може бити однос одговорног 
и савесног службеника који je свестан да служи народу и 
социјализму. Све ове слабости користе непријатељи радног 
народа као материјал у својој прљавој работи, покушавајући 
да оцрне и 'кривицу свале на народну власт, на устројство нове 
државе. Кривац за неправилно снабдевање неког радничког цен- 
тра био je скоро увек «абављач неког предузећа а не руководи- 
лац предузећа или други одговорни руководилац. И после више 
од три године од ослобођења и стеченог богатог искуства, честа 
je линија одбранаштва да се погрешке одговорних руководилаца 
и њихова немарност правдају незнањем или „да друг није на



висини, није могао да изврши задатак”. Тим и сличним правда- 
њима често су се псжривале и грубе грешке које су имале теже 
посладице. Одредбе овог закона правилно допуњују моралну и 
политичку одговорност народних претставника са кривичном ма- 
теријалном, што je потпуно у духу социјалистичких принципа на 
којима се чврсто изграђује наша земља Федеративна Народна Ре- 
публика Југославија као народна држаеа, држава новог типа у 
којој сва власт проистиче из народа и припада народу, у којој 
he и овај закон бити једно сигурно оружје да наш радни народ 
може свакодневно да се бори и да се у његово име позивају на 
кривичну одговорност сви они који се буду огрешили и злоупо- 
требили своја права и дужност.

Чла«ом 9 овог закона регулише се питање чувања службених 
тајни. Одговорна су лица која одају службену тајну на службе- 
ној дужности као и после престанка службене дужности. У пракси 
може се свуда срести да друг другу, пријатељ пријатељу, позна- 
нику, жени, мајци и сл. саопштава службене тајне било због 
тога што није свестан те погрешке, било са задњим намерама. 
Такав однос ствара и непотреб-не тешкоће, а не-кад и отанику у 
масама. Од нечувања службене тајне могли су се и могу се ко- 
ристити непријатељи наше зеМље, као што су и неми процеси 
против издајника земље дсжазали.

Овим je законом извршена правилна диференцијација пре- 
ступа као и правилна класификација казни, што ће нашем суду 
омогућити правилно изрицање пресуда. Њега he поздравити ши- 
роке радне масе наше социјалистичке дамовине као допринос 
даљем учвршћењу наше земље у изградњи социјализма.

Изјављујем да ћу гласати за овај предлог закома. (Аплауз).
Претседник: Има реч Живко Жижић.
Живко Жижић (HP Црна Гора): Другови народни посланици, 

у систему нашег кривичног законадавства Предлог закона о кри- 
вичним дјелима против службене дужности претставља прилог 
више изградњи Посебног дијела нашег Кривичног законика. Кри- 
вична дјела противу службене дужности још нијесу бнла у нашем 
новом кривичном законодавству систематски одређена, те ће 
изгласавањем овог предлога у овоме дому и ова празнина бити 
попуњена.

Поред Закона о кривичним дјелима противу народа и државе, 
Закона о сузбијању недопуштене трговине, шпекулације и при- 
вредне саботаже, Закона о кривичним дјелима противу општена- 
родне имовине и имовине задружних и друштевних организација,
о коме he овога пута у овоме дому такође бити ријечи, — овим 
законом биће још једна важна државна и друштвена дјелатност



заштићена од опасних радњи и учинилаца, а наиме општи објекат 
заштите, као што се то види и из назива закона, јесте правилној 
функционисање државног апарата и апарата у задружним, синди-| 
калним и инвалидским организацијама.

Суштинска разлика која постоји између капиталистичке др- 
жаве и социјалистичке државе, односно државе која изграђује 
социјализам, одређује карактер и улогу апарата преко кога и 
једна и друга обавља своју функцију. У капиталистичкој држави 
државни апарат служи владајућој, економски јачој класи као оруђе 
за очување и одржање њевих класних позиција, за гушење отпора 
и држање у покорности огромне већине радних маса. На рад таквог 
апарата, који je над народом, издвојен од њега, радне масе не 
могу утицати нити га могу контролисати. Насупрот томе, у соци- 
јалистичкој држави односно држави која изграђује социјализам 
државни апарат има суштински друкчију улогу. Преко њега др- 
жава, то јест, радне масе у чијим се рукама налазе сва или 
о-сновна средства за производњу, управља привредом и другим 
областима привредног и друштвеног живота. Израстао из народа, 
контролисан од њега, такав апарат штити његове интересе и 
ужива његово повјерење. Од правилног рада државног апарата, 
од његове стручне и идеолошко-политичке уздигнутости, од са- 
вјесног и законитог вршења службене дужности зависи темпо 
изградње социјализма, јачање економске и одбранбене моћи 
земље, материјално благостање радних маса и заштита права и 
законом заштићених интереса грађана.

Револуционарни преображаји, настали у току и послије 
Ослободилачког рата, у карактеру наше државе, у њевој економ- 
ско-друштвеној структури, условили су широку дјелатност њених 
органа у свим областима привредног и друштвеног живота. 
(управну, судску, привредно-организаторску и културио-васпитну). 
Овако бројне функције народне државе на путу изградње соци- 
јадизма нужно изискују и претпостављају постојање организа- 
ционо чврстог, способног, морално-политички чистог и ствари 
народа оданог апарата који je спреман да савлада прспреке и 
успјешно извршава све задатке које намеће борба за социјали- 
стички преображај земље. Стварање и постојање таквог апарата 
налази своје пуно оправдање у чињеници да се томе аларату по- 
вјеравају задаци од пресудне важности за друштвену заједницу, 
да му се повјерава остварење планова за изградњу новог соција- 
листичког друштва. Правилно функционисање државног и дру- 
штвеног апарата je неопходан услав за изградњу социјализма, 
јер je он позван да практично спроведе све задатке и мјере садр- 
жане у законима и другим пролисима који имају за и.иљ у ч в р -



шћење економске и одбраибене снаге земље и стварање бољег 
живота трудбеника.

Досада наш се државни и друштвени апарат показао способ- 
ним и морално-политички спремним да успјешно рјешава све за- 
д атк е  које намеће наша друштвена стварност. Али, имајући у виду 
чињеницу да смо ми на путу изградње социјализма и да се, са- 
свим природно, процес изградње социјализма и код нас води уз 
упорну борбу противу противника и отпора са власти свргнутих 
друштвених класа и капиталистичких реликата у свијести људи 
—. то се, без сумње, још претпоставља постојање штеточимских 
елемената, заосталих и уопште негативних елемената у државном 
и друштвеном апарату, који, увучени у апарат, коче и ометају 
правилан рад у њему, крше законе и вријеђају права грађана. 
Социјалистички преображај земље не врши се нити се може 
врш ити  без заоштравања класне борбе са спољним и унутрашњим 
непријатељима, са остацима завлашћених класа, који, притије- 
шњени све јаче и снажније офанзивом социјалистичких елемената 
наше изградње, дају отпор, покушавајући на све могуће начине, 
отворено и прикривено, да ослабе и поткопају материјалну основу 
наш е социјалистичке изградње и правилно функционисање др- 
ж авн о г  и друштвеног апарата.

Иако, уопште узето, повреде службене дужности у нашој 
земљ и у  великој већини не прелазе оквире и границе ди сц и п л и н -  
ских п р е к р ш а ја ,  то јест, не прелазе п о в р е д у  унутрашњег реда, 
радне и службене дисциплине — оне ипак, мањим дијелом, ређе 
д о б и ја ју  карактер напада на функционисање државног апарата. 
П олазећи  од ове поставке, закон предвиђа врсте кривичних дјела, 
то јест, инкриминише радње или нерадње које су у ф у н к ц и о н и -  
с ањ у  државног апарата толико друштвено опаоне да се морају 
кривмчно прогонити. Дјела гго овом закону могу се подијелити у 
три групе: кривична дјела противу службене дужности, специ- 
ја л н а  кривична дјела гтротив службене дужности и кривична 
д је л а  прогив службене дужности која се појављују као квалифи- 
кована врста општих кривичних дјела. Пошто све шовреде слу- 
жбене дужности нијесу кривична дјела, закон врло одређено и 
п р еци зн о  предвиђа субјективна и објективна обиљежја, биће кри- 
вичног дјела п о  коме ће се, с обзиром на друштвену опасност 
д је л а  и његовог извршиоца, разликовати кривично дјело од дисци- 
плинске кривице, то јест, дисииплинског прекршаја, што je наро- 
чито изражеио у члану 2 овог предлога. Овако одређујући еле- 
менти који карактеришу како објекат и објективну страну, тако 
и субјекат и субј ективну страну бића ових дјела: посљедица 
Дјела настала инкриминисаном радњом, која се изражава у поре- 
м ећењ у правилног функционисања државног надлештва, државне



или друштвене установе или предузећа, или у неизвршењу одре- 
ђених задатака или установе или предузећа, или у повреди лич- 
ности и других права грађана, или у некој другој знатиијој имо- 
винској штети, штеточински однос према служби, користољубиве 
или друге личне побуде, постојање умишљаја учиниоца, осим 
малог броја изузетака, уз примјену свих услава и основа за тго- 
стојање кривичне одговорности, као и други важни принципи 
Општег дијела Кривичног законика — знатно ће помоћи органима 
кривичног гоњења и правоеуђа да се лакше снађу у одвајању и 
разликовању дисциплинских прекршаја и службеничких кривич- 
них дјела и у лаком одвајању дјела штеточина и аљкаваца од 
евентуалних греша«а које потичу због «езнања, недовољне 
стручне спреме итд.

Вриједно je истаћи да je заксж јасно одредио и појам слу- 
жбеног лица, дајући му знатно шире значење од појма државног 
службеника по Закону о државним службеницима тиме што у 
службена лица улазе и чланови претставничких тијела, када стално 
или привремено врше дужност у органима државне власти и др- 
жавне управе и службеници у задружним, синдикалним и инва- 
лидоким организацијама, љиховим устанснвама и предузећима. Су- 
штински измијењени карактер ових оргакизација и шихова улога 
у периоду изградње социјализма оправдавају принципијелно 
изједначење заштите функциоиисања државног апарата и функ- 
ционисање апарата ових друштвеиих организација. Искуство нам 
je потврдило да све форме штоточинске дјелатности нијесу биле 
инкриминисаие, на примјер, извјесни случајеви одговорности 
службеника у нашим задругама и службеника друшт.вених орга- 
низација, па ће озакоњењем овог предлога и ова празнина бити 
попуњена.

Рад je дужиост и част за сваког грађанина наше земље. За 
службена лица K o i a  су у радном односу са нашим општедруштве- 
ним сектором и којима народна држава даје пристојне награде и 
друге погодности за уложени рад или им народ даје повјерење,
— таква обавеза значи да раде онако и icaMO онако како то про- 
писују заколи и други прооиси, како налажу интереси земље и 
службе у којој раде.

Зато je борба противу појава моје нарушавају правилно 
функционисање државног апарата двоструко важна: прво, да би 
се обезбиједило извршење оних задатака који су појединим орга- 
нима стављени у дужност и, друго, — да би се очувала и учвр- 
стила наша социјалистичка законитост и дјелатност свих органа 
поставила у граиицама закона, спријечило незако-нито наруша- 
вање права и законом заштићених интереса грађана, загаранто- 
ваних савезним Уставом и уставима народних република. Усмјера-



в а њ е м  оштрице овог закона против случајева штеточинског 
односа према служби, немарног и несавјесног вршења службе, уз 
наступање посљедица предвиђених ових законом, —  овај he закон 
знатно ломоћи јачању нашег државног апарата, извршењу план- 
ских задатака, јачању радне и службеничке дисциплине. Зато 
н>егова иримјена није само ствар органа јавног тужиоштва и пра- 
восуђа већ и широких народних маса, које ће га, нема сумње, све- 
срдно поздравити.

Изјављујем да ћу гласати за овај закон. (Аплауз).
Претседник: Нема више мријављених говорника. Тражи ли 

још k o  реч? (He тражи нико). Прелазимо на гласање. Ко гласа 
за овај законски предлог у целини, «ека дигае руку. (Сви посла- 
ници дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je 
Закон о кривичним делима против службене дужности у Већу 
народа изгласан и да ће се упутити Савезном већу на решавање. 
Прелазимо на трећу тачку днввног реда: претрес Предлога закона
о кривичним делима против општенародне имовине и имовине за- 
дружних и других друштвених ©ргаиизација. Молим друга изве- 
стиоца Косана Павлавића да поднесе одборски извештај.

Известилац Косан Павловић (HP СрбиЏ): (Чита одоорски 
извештај. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови и другарице народни посланици, наша земља je ду- 
боко и широко зашла у социјализам и сваким даном се све више 
и више у том правцу проширује и продубљује. Приватна имовина 
од олштег значаја прелази у олштенародну имовину, а да се не 
би у томе спутавала био je лотребан и овај законски предлог, 
да би обавезао руководиоце олштенародном имови«ом да правилно 
њоме рукују, да у послу не саботирају, да се непрестано брину 
за чување и налредак те имовине. Ко се огреши о чување тог 
друштвеног блага искусиће по O'BOm закану казне, које у тежим 
случајевима «ду чак и до смртне казне.

У старој Југославији није се обраћала озбиљна и строга 
пажња «a имовину државну, друштвену и задружну те су отуда 
чињена знатна оштећења народне имовине, наиме, дељене су кон- 
цесије домаћим и страним појединцима и друштвима при чему 
je увек по'већи део остајао онима који су били «а власти. Раси- 
пана je државно-друштвеиа имовина немилосрдно, корупција je 
царовала, богатила се друштвена мањина, људи привилегисани и 
на власти, партиеки интереси били су испред државно-друштве- 
них интереса, тако да je мали број фабриканата, лифераната и 
шпекуланата стицао на лак начин велика богатства, а народ сиро- 
тио и држава се задуживала и економски слабила. Примера ради 
навешћу само да je на градњи пожаревачке пруге један активни
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министар саобраћаја, Лаза Радивојевић, зарадио 800,000.000 ди- 
нара. Неки који су учинили тешко кривично дело, за које je тре- 
бало да буду осуђени на робију, оглашавани су пред судом, 
здрави и читави, за неурачунљиве, за умоболне и упућивани у 
болнице уместо на робију, а на другој стра»и оми који су се 
усуђивали да критикују то корумпирано друштво, путем разних 
обзнана — закона о заштити државе, слати су за ту смелост и по- 
литичко слободоумље на робију.

Како сваким даном у новој Југославији ничу нова и нова 
удружења и задруге, то je и овај законски иредлог камен теме- 
љац иа коме he правилно функционисати наш државни апарат и 
изграђивати се наша ерећна социјалистичка држава, на срећу и 
благостање њених народа.

Молим другове народне посланике да овај извештај приме и 
да гласају за овај законски предлог. (Одобравање).

Претседник: Прелазимо на дискусију о овом законском пре- 
длогу. Рашрављаће се у начелу и у појединостима. Као први при- 
јављени говорник има реч народни посланик Божидар Маеларић.

Божидар Масларић (HP Хрватска): Другови народни посла- 
ници, као што се види из експозеа Министра правосуђа ФНРЈ 
Франа Фрола, овај Предлог закона о кривичним делима против 
општенаро-дне имовине и имовине задружних и других друштве- 
них организација има своју предисторију. Први закон који je 
штитио .нашу народну имовину јесте закон од 24 маја 1945 го- 
дине, који je донело још Претседништво АВНОЈ-а. Тај закон 
звао се Закон о заштити народних добара и њиховом управљању.

Други закон исте врсте јесте закон од 23 октобра 1946 го- 
дине, дакле закон који je био донет већ у сагласности са Уста- 
вом ФНРЈ. Тај се закон звао Закон о заштити општенародне имо- 
вине и имовине под управом државе.

Трећи закон који иде по мстој линији јесте овај закон о коме 
сада расправљамо. Тај закон има наслов: Закон о кривичним де- 
лима против ошптенародне имовине и имовине задружних и дру- 
гих друштвених организација. Дакле, општенародна имовина, 
имовина задружних и других друштвених организација које уче- 
ствују у изградњи социјализма, то јест, у учвршћавању наше не- 
зависности и државног суверенитета долазе под заштиту државе.

Шта показује историјат овога закона? Док смо ми маја 1945 
године говорили само о Закону о заштити народних добара, сен- 
тембра 1948 године ми говоримо о Закону о заштити општена- 
родне имовине и имовине задружних и других друштвених орга- 
низадија које изграђују социјализам. To све показује да се наш 
социјалистички сектор у привреди знатно проширио. To !све го-



вори о порасту социјалистичких елемената у нашој лривреди, 
како по колкчини, тако и по облицима које ти елементи узимају. 
Ове промене уједно показују колико се социјална структура наше 
земље променила и колико се она разликује од оне из 1945 године.

Кад се говори о променама у социјалној структури наше 
земље, о јачању социјалистичких елемената у нашој привреди, 
да видимо где су се те промене извршиле? Капиталистички еле- 
менти у индустрији и трговини код нас оу углавном ликвидирани. 
Промене се врше и оне се сада врше углавном у пољопривреди. 
Значи да <се такмичење између капиталистичких и социјалистичких 
елемената углавном .сада врши на селу. И овај закон није ништа 
друго него пот-врда да 'социјалистички елементи у нашој привреди 
на селу расту и јачају, јер то показује и њихов обим и њихови 
облици.

Цео тај процес раста содијалистичких елемената у нашо> 
земљи праћен je класном борбом. Као што су се капиталистичк^ 
елементи у индустрији и трговини одупирали наступању соција- 
листичких елемената у граду, тако се и капиталистички елементи 
одупиру сеим облицима задружне, социјалистичке привреде на 
селу. Наша победа у граду углавном je већ добивена. Остало je 
да се она добије још и на селу. Она ће бити сигурно добивена и 
на селу, само спорије, јер je цело такмичење између капитали- 
стичких и социјалистичких елемената тако прорачунато да победе 
социјалистички елементи. Зато овај закон није ништа друго него 
нов потез у новој ситуацији, у новој етапи класне борбе и то 
углавном на селу, да и тамо победе социјалистички елементи.

Овај предлог закона предвиђа казне за све врсте облика 
класне борбе који су уперени против социјалистичког сектора 
наше привреде. Предвиђено je све, од ситних крађа, утаја, против- 
правног присвајања, уништења, оштећења, прикривања имовине 
па све до најтежих злочина, разбојништва и разбојничких крађа 
на штету апштенародне имовине и имовине задружних и других 
друштвених организација које изграђују социјализам. Кад се 
све те ствари предвиђјау, онда то говори о великој политичкој 
будности наших државних руководилаца према клашим неприја- 
тељима наше социјалистичке изградње. To говори да се ми спре- 
мамо за нове борбе, у новим условима.

Цео овај законски предлог јесте тако и-сто и необорива 
нотврда кретања нашег друштва у правцу социјализма. Он je 
исто тако и потврда да се тај процес одвија у условима класне 
борбе и да наше друштво «ије стадионарно, да оно не претставља 
неку устајалу бару у прелазном стадију од капитализма ка соци- 
јализму. Овај зако« je потврда да наш развитак не напредује сти-



г
хијно већ смишљено, по плану управљања држа®ном политикоа 
под руководетвом КПЈ.

У том светлу овај законски предлог има данас и међународш 
значај. Његовим доношењем нанет je још један удар клеветни- 
цима наше земље и наших народа у њиховој тврдњи да смо ми 
тобоже, скренули с марксистичко-лењинистичког пута. Овај зако« 
демантује клевете да су «аши руководиоци игнорисали класну 
борбу на селу и да се наша држава претвара у обичну буржоаску 
репубдику. He могу тардити да ћемо овим законом зачепити уста 
клеветницима наше земље и наших народа, али се може тврдити 
да овај закон осигурава напредак социјалистичких елемената у 
иашој економици и да ми идемо уверено ка победи социјализма 
у  иашој земљи. Ми ћемо тај пут наставити без обзира иа све кле-f 
вете, а клеветници нека размисле где he и како ће олрати своје 
лице од блата којим су се бацали «а народе Југославије, на на-: 
роде који су тако много допринели да се убрза победа ;над фа-’ 
.шизмом у прошлом рату и да триумфује воља радног народа у 
целом свету.

Из свих тих разлога ja ћу гласати за овај законски лредлог. 
^Аплауз).

Претседник: Реч има др Хинко Кризман.
Др Хинко Кризман (HP Хрватска): Другови народаи иосла- 

аици, доношењем Опћег дијела Кривичног законика постављени 
су  напредни и чврсти темељи нашег кривичног законодавства.

На овим темељима изграђујемо еада посебним законима даљу ј 
кривично-правну заштиту појединих друштвених односа о«им | 
редом како то тражи наша друштвена стварност и потребе соци- [ 
јалистичке изградње и демократског поретка наше земље.

А једна je од првих потреба демократског лоретка и изградње ' 
социјализма јачање и заштита материјалне базе благостања на- 
рода, независности' и обранбене моћи државе. Зато je Влада пра- 
вилно поступила када je, не чекајући на кодификацију Посебног 
дијела Кривичног законика, поднијела Народној скупштини овај 
Приједлог закона о кривичним дјелима против -опћеиародне имо- 
вине и имовине задружних и других друштвених организација.

Ова материја била je већ досада обухваћена Законом о за- 
штити олћенародне имовине и имовине лод управом државе од 
23 октобра 1946 односно од 24 маја 1945. Ови су закони одго- 
варали приликама и односима који су постојали у доба њиховог 
доношења и били су онда довољан инструменат заштите олће- 
народне имовине и за осигурање социјалистичке реконструкције 
лаше привреде. Колико су ови закони и дали своје добре резул- 
тате, они више не одговарају, јер je наш привредни, социјални



и правни развитак од оног времена толико налредовао, да je по- 
требно новим законом обухватити и,сту материју шире, потпуније 
и одређеније.

Сектор опћенародне имовине послије доношења Устава и 
к а с н и ј и х  закона о надионализацији постаје све већи и обухата 
већ сада сва важнија средства производње тако да je постао 
главни и одлучујући фактор нашег привредног живота. Зато je и 
његова кривично-правна заштита у овом законском приједлогу 
нашла свој пуни израз и санкцију.

Уз овај социјалистички сектор наше оривреде развија се ове 
јаче и задружни сектор, који «ије више задругарство старога 
типа, него мобилизација лривредних снага раднога сељаштва и 
сигуран пут у содијалистичку преоријентацију пољопривреде.

Задружни сектор добива све већи олсег свог дјеловаи,а кроз 
разне облике задруга, а његова све важнија улога и све већа ври- 
једност задружне имовине поставља законодавца пред задатак да 
задружној имовини осигура једнаку кривично-правну заштиту 
као и олћенародној имовини.

Досадашњи Закон о заштити опћенародне имовине од 23 
октобра 1946 године није давао посебну кривично-правну за- 
штиту имовини задруга, чији je значај и функција данас од пре- 
судне важности, како на сектору дистрибуције и кредита, тако и 
на сектору лроизводње. Зато предложена заканска основа лра- 
вилно изједначује опћенародну имовину са имовином свих за- 
дружних и друштвених организација, не само у принципу него и 
у једнакој примјени кривично-правних саикција.

Кривично-правна заштита дана je овим законским приједло- 
гом и оној имовини која се налази само под управом државе 
односно задруга. Ова je заштита нарочито потребна, јер привре- 
мени и неодређени правни положај ове имовине може најлакше 
дати повода неправилном раду и оштећењу.

Члан 4 законског приједлога садржи нову и важну одредбу, 
којом се кривично-правна заштита протеже и на ону приватну 
имовину чије je располагање закоиским одредбама ограничено у 
циљу задовољења основних друштвених потреба. Свакодневно 
иокустао указује нам на потребу законских санкција за извр- 
шење свих акција које условљују осигурање исхране радног на- 
рода и извршење Петогодишњег плана.

Поједине одредбе законског приједлога дају одређену и пра- 
вилну ознаку разних облика и начина оштећења као и јасну ди- 
ференцијацију санкција према величини и друштвеној олаоности 
кривичног дјела и личној одговорности почииитеља. To одговара 
захтјевима демократског кривичног законодавства и у пуном je 
складу са начелима Опћег дијела Кривичног законика.



Министар правосуђа, у своме образложењу законског при-Ј 
једлога, правилно истиче да ће са примјеном овог закона бнтц 
потребна брижљива, политички свијесна и стручно продубљена 
оцјена свих услова и основа кривичие одговорности према Опћем 
дијелу Кривичног законика, као и правилно процјењивање да ли 
лоједино дјело опада под удар овог закона или под удар других 
закона као, на примјер, Закона о кривичним дјелима против на- 
рода и државе или Закона о сузбијању недопуштене трговине, 
шпекулације и лривредне саботаже.

Задаће правосуђа у изградњи наше закоиитости постају све 
веће и сложеније. Зато je уз политичку свиј&ст потребно и 
стручно знање, усавршење и повећање стручних кадрова нашег 
правосуђа и тужиоштва. Зато je за жаљење да се наша омладина, 
која се 'Са толико воље и заноса залаже за социјалисгичку 
изградњу каше земље, сустеже од правног студија, који нам je 
исто тако потребаи као и сваки други студиј. Важност права и 
правника лотцењивала се неправилно под дојмом службе у старом 
правном поретку, али и наш нови поредак има своју законитост 
и своје ‘социјалистичко право, па зато треба и своје лравнике, 
да ra примјењују, бране и извршују. Правна стручност за изградњу 
нашег државног и народног живота једнако je потребна као и 
свака друга стручлост.

Апелирам на нашу омладину да се у већем броју посвећује 
правним наукама и да испуни плал уписа како би се касније, ору- 
жана правним знањем и духом социјалистичкога права ставила у 
службу народа и на овом важ1ном и осјетљивом сектору држав- 
ног живота.

Кад-а расправљамо овај законски приједлог о заштити на- 
родне имовине, онда треба да кажемо да га нису изазвале неке 
нарочите велике штете и неправилан постулак са опћенародном 
имовином. Било je, има неправилности, али то су појединачни гри- 
јеси прелазног времена који се ликвидирају и кажњавају. А ако 
ипак доносимо нови закон, онда то чинимо зато да органима кри- 
вичног гоњења и органима правосуђа предамо у руке један нови, 
разрађени, оштри инструменат заштите опћег добра и кажњавања 
сваког штеточине, као и отварања широког правног пута у соци- 
јалистичко уређење наше земље.

Пошто овај законски приједлог одговара начелима нашег 
Устава, Опћем дијелу Кривичног законика и потребама народног 
живота, изјављујем да ћу гласати за њега и у начелу и у поје- 
диностима.

Претседник: Има реч народни посланик др Гјорги Гаврилски.



Др Гјорги Гаврилски (HP Македонија): Другови народни 
и посланици, заштита општенародне имовине, и.мовине задружних 
а и друштвених оргаЈнизација није својствена буржоаским држа- 
* вама, пошто привреда код њих служи само шаци екоплоататора,
1 односно општедржавна имовина служи за богаћење владајућих 
с кругова. Друг известилац je изнео извесне опште лоставке у по- 
' гледу шпекулативних мера које су предузимане у бившој Југо- 

славији. Конкретно, питање Лазе Радивојевића «ије његово лично 
питање, то je питање и краља Алексаадра и целокупне клике у 
бившој Југославији. Као конкретан пример навео бих афере 
двора, Пашића и осгалих у погледу концесија рудника и других 
државних добара. У Македонији двор je узимао такозвану на- 
родну имовину од сељака у Демир Капији и није давао радном 
народу да je обрађује. Имајући то у виду, јасно je да у буржоа- 
ским државама не може бити говора о доношењу закона који би 
штитили општенародну имовину, јер она тамо и не постоји. Данас, 
када дубоко залазимо у социјализам, неминовно се намеће по- 
треба докошења овог закона. Можемо рећи да се у Македонији 
сва индустрија потпуно налази у државним рукама, трговина на 
велико и мало исто толико je у државним рукама, тако да уствари 
даиас у Македонији не постоје уопште никаква приватна пре- 
дузећа.

Даље, нешто у погледу задружног сектора у Македонији. 
Преко набавно-продајних кооперација снабдева се данас преко 
99 % сеоскбг становништва. У Македонији имамо око 230 радних 
задруга у којима je велики лроценат становништва обухваћен те 
можемо рећи да je сељаштво дубоко зашло у социјалистички сек- 
тор. Имамо радних задруга на којима би «ам многе државе поза- 
виделе. Навео бих као пример радну задругу Лазаропоља, где 
трудодан кошта преко 200 динара. Задруга има своју ткачницу 
персиских ћилимова, штофова, велика стада оваца, преко сто 
крава; има богате баште за поврће, и на тај «ачин -су створени 
сви услови да народ тога краја не иде више у печалбарство, јер 
ту већ има добар и удобан живот. Будући да су створени велики 
фондови, задруга издржава на десетине својих уче«ика и студе- 
ната стипендиста, а има и велики број стараца пеизионера.

Ове сам примере навео зато што данашњи услови намећу 
потребу доношења једног оваквог закона. У погледу имовине 
друштвених организација ja бих навео пример из Македоније. 
Мнаге синдикалне организације имају економије које служе за 
снабдевање мензи итд. Имајући све ово у виду, јасно je да je 
доношење једног оваквог закона императивно и да je он дошао 
У право време. Ми ћемо овим законом — као што je рекао друг



министар — бити у могућности да заштримо будност у погледу 
клаоне борбе, имаћемо путоказ ло коме he свако према својој за- 
слузи добити у погледу учињеног прекршаја. Овај закон нам исто 
тако даје могућност да се убудуће, имајући ове елементе за кон- 
кретно анализирање сваког преетупа понаособ, «аш суд не огреши 
и у оваком моменту моћи ће правилно да изриче пресуду. Има- 
јући у виду да овај закон гарантује нашу социјалистичку из- 
градњу, гарантује стварање њене материјалне базе, гласаћу и 
предлажем друговима посланицима да гласају за њега.

Претседник: Нема више пријављених. говорника. Прелазимо 
на гласање. Ко гласа за овај законски предлог, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да 
je Закон о кривичним делима против општенародие имовине и 
имовине задружних и других друштвених организација у Већу 
народа изгласан и да ће се упутити Савезном већу на решавање.

Тиме je дневни ред ове седнице исцрпен.
Предлажем за идућу седницу овај .дневни ред:
1) претрес Предлога закона о извршењу казни;
2) претрес Предлога закона о изменама и допунама Основ- 

ног закона о прекршајима;
3) претрес Предлога закона о измени члана 37 става 2 За- 

кона о држављанству ФНРЈ;
4) претрес Предлога закона о стицању научног степена док- 

тора наука; и
5) претрес Преддога царинског закона.
Прима ли Веће овај дневни ред? (Прима).
Пошто Behe прихвата овај дневни ред, ову седницу закљу- 

чујем, а идућу заказујем за сутра у 17 часова са примљеним 
дневним редом.

(Седница je закључена у 20,15 часова).



SAVEZNO VEĆE

Druga sednica
(28 septembra J 948)

Početak u 17 časova.
Pri ulasku u dvoranu, članove Savezne vlade na čelu sa Pret- 

sednikom Savezne vlade, maršalom Jugoslavije Josipom Brozom 
Titom i članove Pretsedništva Saveznog veča na čelu sa Pot- 
pretsednikom Saveznog veča Franjom Gažijem, narodni posla
nici burno pozdravljaju.

Pretsedavao potpretsednik Franjo Gaži (Izborni srez Vrbo
vec, NR Hrvatska).

Potpretsednik: Otvaram drugu sednicu VI redovnog zase
danja Saveznog veča Narodne skupštine Federativne Narodne 
Kepublike Jugoslavije. Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar 
SteVan Jovičič. Izvolite čuti zapisnik pro-le scdrlice.

Sekretar Stevan Jovičič čita zapisnik prve sednice.
Potpretsednik: Prima li Veče pročitani zapisnik? (Prima). 

Ima li koga protiv? (Nema). Pošto Veče prima pročitani zapi
snik, zapisnik se overava.

Izvolite saslušati saopštenja: izveštaj o smrti narodnih po
slanika Ivana Stefanoviča-Srbe i Pavla Gerenčeviča.

Posle duge i teške bolesti, umro je 22 avgusta 1948 godine 
Ivan Stefanovič-Srba.

Roden je 1912 godine u siromašnoj radničkoj porodici u 
Smederevu. Po završenoj osnovnoj školi odlazi na zanat. Kao 
metalski radnik radio je sve do početka Narodnooslobodilačke 
borbe u železničkoj radionici u Smederevu.

Kao dobar radnik, drug, uvek vedar i pun najviših nada u 
bolju budučnost, bio je neobično omiljen kod drugova s kojima 
je radio. Težak život omogučio mu je da pronađe pravilan put, 
put nepomirljive borbe protiv kapitalističkog eksploatisanja. Još



od 1939 godine, kao simpatizer KPJ, radi neustrašivo ne plašeči 
se policiskog terora, čini Partiji ogromne usluge.

Početkom 1941 godine postao je član Partije i na poziv Par
tije medu prvima odlazi u Kosmajski partizanski odred. Neustra
šivo učestvuje u svim borbama koje je vodio Kosmajski partizan
ski odred. Srba je bio ne samo odličan borac, več i neumorni poli-; 
tički radnik i rukovodilac. Pod njegovim rukovodstvom Kosmaj
ski partizanski odred postiže kroz 1943 i 1944 godinu velike I 
uspehe. Kao komandant samostalnog bataljona Šumadiskog od
reda ujedinjuje se, septembra 194 godine, sa jedinicama Narodno- | 
oslobodilačke vojske i Sovjetske armije i učestvuje u oslobo- ! 
đenju Beograda.

Sigurnog, pouzdanog i disciplinovanog, Partija je Ivana uvek I 
slala tamo gde je bilo najteže. Godine 1942 uspešno radi na obnav- 1 
ljanju partiske organizacije Smedereva i Sreza podunavskog.

Avgusta 1944 godine Ivan Stefanovič-Srba postaje član 'i 
Okružnog komiteta, a na okružnoj partiskoj konferenciji ponovo 
je izabran za člana Okružnog komiteta za Okrug beogradski.

Posle oslobodenja, iscrpljen teškim posledicama rata — bio 
je nekoliko puta teže ranjavan —- Srba produžava da se i dalje 
neumorno zalaže u radu. Radii na najodgovornijim dužnostima: 
kao potpretsednik Okružnog narodnog odbora za Okrug beo
gradski, načelnik Odeljenja unutrašnjih poslova u Okružnom na- j 
rodnom odboru u Beogradu, kao član Okružnog komiteta ruko- 
vodi radom sindikalne organizacije u okrugu.

Svojim primernim radom drug Iva je kao prvoborac uživao 
največe poverenje naroda svoga kraja i bio jedan od najomilje-
nijih rukovodilaca. Kao takav izabran je za narodnog poslanika
Narodne skupštine FNRJ 1945 godine i za narodnog poslanika
Narodne skupštine Srbije 1946 godine.

Smrču Ivana Stefanoviča-Srbe Komunistička partija Jugo
slavije izgubila je jednoga od odanih i junačkih članova, a narod 
njegovoga kraja vernoga sina i smelog borca za slobodu. Radom
i životom svojim, Srba je ostavio trajnu uspomenu ii služiče kao 
svetao primer kako treba voleti svoju Partiju i kako se treba 
boriti za dobro svoga naroda.

Pavle Gerenčevič, narodni poslanik za Srez šidski, roden je 
1915 godine u Sremskim Karlovcima. Poreklom je iz siromašne 
trgovačke porodice; po narodnost Srbin; osnovnu i srednju školu 
sa maturom dovršio je u Sremskim Karlovcima; studirao je me- 
dicinu u Beogradu.

Za vreme stare Jugoslavije pripadao je naprednoj školskoj 
omladini. Godine 1941 zatekla ga je u Sremskim Karlovcima kao 
študenta. Iste godine je uhapšen i oteran u logor u Jasenovcu.



Iz logora u Jasenovcu pobegao je i došao u zapadni Srem 
c' 1943 godine gde je bio član i pretsednik Okružnog narodnooslo- 

bodilačkog odbora za zapadni Srem i 'č lan  Okružnog komiteta 
r' KPJ za zapadni Srem.
*' Krajem 1944 godine postavljen je za komandanta vojne 

oblasti u Severnom Banatu; zatim je bio poverenik Odeljenja trgo
vine i snabdevanja, član Okružnog komteta i član Okružnog od
bora u Sremskoj Mitroviči.

Godine 1945 izabran je za narodnog poslanika za Saveznu 
skupštinu FNRJ za Srez šidski.

Molim Veče da jednim minutom čutanja oda počast umrlim 
poslanicima. (Svi narodni poslanici ustaju i jednim minutom ču
tanja odaju počast umrlim narodnim poslanicima).

Slava umrlim drugovima! (Glasovi: Slava im!)
Vlada FNRJ podnosi Saveznom veču na odobrenje uredbe 

donete u vremenu od 25 aprila do 27 septembra 1948 godine na 
osnovu Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ za donošenje uredaba 
po pitanjima iz narodne privrede.

Potvrda ovih uredaba staviče se na dnevni red kad to Veče 
odluči.

Zakonodavni odbor podnosi Saveznom veču na rešenje svoje 
izvesta je i to: o Predlogu zakona o izmeni čl. 37 st. 2 Zakona o 
državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugoslavije; o 
Predlogu carinskog zakona; o Predlogu zakona o izmenama t 
dopunama Osnovnog zakona o prekršajima; o Predlogu zakona
o izvršenju kazni i o Predlogu zakona o sticanju naučnog ste
pena doktora nauka.

Svi ovi izveštaji staviče se na dnevni red kad to Veče odluči.
Mandatno-imunitetski odbor podnosi Saveznom veču na re

šenje izveštaj o dolasku Vlajka Brnjaševiča, zemljoradnika iz 
Mandelosa za narodnog poslanika na mesto poč. Stevana Ku- 
zminca. Izveštaj glasi:
NARODNA SKUPŠTENA FNRJ 

SAVEZNO VEČE 
Mandatno-imunitetslu odbor 

B . 2 >
27 septembru 1943 god  ne 

Beograd

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Mandatno-imunitetski odbor primio je preko Pretsednika 
Saveznog veča izveštaj Sreskog narodnog odbora za Srez srem- 
sko-mitrovički Br. 15081 od 15 septembra 1948 godine, da je



dana 20 januara 1948 godine umro narodni poslanik Saveznog 
veća za Srez sremsko-mitrovički, Stevan Kuzminac, kao i izve- 
štaj da je još 26 avgusta 1947 godine umro i njegov zamenik 
Lazar Krstič, bivši zemljoradnik iz Divoša.

Pošto je razmotrio izborna akta i kandidatske liste, Odbor 
je utvrdio:

1) da je poč. Stevan Kuzminac došao za narodnog poslanika 
na mesto zamenika sreskog kandidata Marka Peričinog i to kao 
sreski kandidat, vezan za okružnu listu, koji je dobio največi 
broj glasova posle izabranog sreskog kandidata Moše Pijade;

2) da je u ovom izbornom srezu bio i drugi sreski kandidat 
vezan za okružnu listu, i to Vlajko Brnjaševič, zemljoradnik iz 
Manđelosa, čiji je zamenik Mitar Lovrič, zemljoradnik iz Srem
ske Mitroviče i da je ovaj kandidat na izborima za Ustavotvornu 
skupštinu od 11 novembra 1945 godine dobio 2.133 glasa.

Na osnovu izložfenog i na osnovu člana 1 Zakona o izmeni 
člana 16 Zakona o Ustavotvornoj skupštini i člana 6 Poslovnika 
Saveznog veča, Mandatno-imunitetskom odboru je čast predlo
žiti Saveznom veču da pozove za narodnog poslanka Saveznog 
veča za Srez sremsko-mitrovički Vlajka Brnjaševiča, zemljorad- 
nika iz Mandelosa, na mesto poč. Stevana Kuzminca.

Podnoseči ovaj izveštaj Mandatno-imunitetski odbor moli 
Veče da ga izvoli u celosti usvojiti.

Za izvestioca Odbor je odredio Jovana Veselinova.
Pretsednnk

Sek re ta r  Mandatno-imunitetskog odbora
Vida Tomšič, s. r. J. Veselinov, s. r.

Č l a n o v i :

Veljko Zekovič, s. r., B. Fotev, s. r., V. Šegrt, s. r.

Prima li Veče izveštaj Mandatno-imunitetskog odbora? 
(Prima). Ima li koga protiv? (Nema). Pošto nema nikoga 
protiv, konstatujem da je za narodnog poslanika za Srez srem
sko-mitrovički proglašen Vlajko Brnjaševič, zemljoradnik iz 
Mandelosa.

Molbe narodnih poslanika za otsustva: narodni poslanici 
Mato Markotič i Mustafa Vilovič mole po 5 dana, a Hamdija 
Omanovič 2 dana otsustva zbog hitnih i neodložnih poslova; 
Mika Špiljak moli otsustvo sa VI redovnog zasedanja zbog bolesti.

Da li Veče odobrava otsustvo ovim poslanicima? (Odobrava). 
Objavljujem da su tražena otsustva odobrena.



Nastavljamo rad. Na dnevnom redu je prva tačka: pretres 
Predloga zakona o krivičnom postupku. Izvestilac po ovom za- 
konskom predlogu je dr Jerko Radmilovič.

Savezno veče je primilo od Ministarstva pravosuđa sledeči
akt:

M I N 1 S T A R S T V O  P R A V O S U Đ A
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Br 227
'28 s ep tem  ra  31948 god.

B eo g r  ad

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Izveštavate se da je za poverenika Vlade FNRJ pri pretresu 
Predloga zakona o krivičnom postupku, Predloga zakona o kri
vičnim delima protiv službene dužnosti i Predloga zakona o kri
vičnim delima protiv opštenarodne imovine i imovine zadružnih
i drugih društvenih organizacija odreden dr Vladimir Kalember, 
pomočnik Ministra pravosuda FNRJ.

M inistar p rav o su đ a  FNRJ 
Frane Frol, s. r.

Molim izvestioca dr Jerka Radmiloviča da podnese izveštaj 
Zakonodavnog odbora o Predlogu zakona o krivičnom postupku.

Izvestilac dr Jerko Radmilovič (Izborni srez Hvar, Brač, Vis, 
NR Hrvatska): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. —- Videti
prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, pošto se pred vama nalazi prije- 
dlog ovog zakona sa svima izmjenama i dopunama koje je usvojio 
Zakonodavni odbor, smatram da ne bi bilo potrebno da se či- 
taju te mnogobrojne izmjene i dopune koje ste vi več ranije do
bili i sa kojima ste upoznati, naravno, ukoliko Narodna skupština 
to odobri. (Glasovi: Ne treba to citati.)

Drugovi i drugarice, zadatak je našeg krivičnog postupka da 
ostvaruje uspješnu i pravilnu borbu protiv kriminaliteta, to jest, 
da štiti od društveno opasnih djela narodnu državu zasnovanu na 
tekovinama Narodnooslobodilačke borbe, njen pravni poredak, 
njenu socijalističku izgradnju, i ličnost i prava gradanina.

Zato je potpuno shvatljivo da krivični postupak stare Jugo
slavije nije mogao ii ne može biti primjenjen na promijenjene 
uslove nove Jugoslavije, odnosno bitno promijenjeni uslovi dru- 
štvenog života — nastali kao rezultat pobjedonosne Narodne re
volucije u Oslobodilačkom ratu i kao rezultat socijalističkog pre-



obražaja Titove Jugoslavije — zahtijevaju novi krivični posfupak 
koji odgovara našim potrebama, — potrebama socijalističke iz
gradnje.

To su razlozi koji zahtijevaju i opravdavaju donošenje Za
kona o krivičnom postupku.

Posebno, relativna kratkoča vremena u kojem je ovaj tako 
značajan i složen zakonski prijedlog sastavljen i podnesen na oza- 
konjenje Narodnoj skupštini FNRJ, pokazuje i dokazuje, i ovom 
prilikom, svestranu brigu naše Vlade za učvrščenje države i so
cijalističke zakonitosti, kao i sposobnost naših kadrova da sve 
zadatke koji im se povjere zaista u najkračem roku uspješno i 
ostvare.

U staroj Jugoslaviji, u kojoj je postojalo šest pravnih pod- 
ručja u pogledu krivičnog postupka, bilo je potrebno da prode 
preko devet godina pa da se izradi jedinstveni Zakonik o sud- 
skom krivičnom postupku. Taj Zakonik o sudskom krivičnom po
stupku bio je objavljen tek 23 februara 1929 godine. Nije tako 
sporo išlo samo sa njegovom izradom odnosno objavljivanjem. 
Bilo je potrebno da produ još tri godine od dana objavlijvanja pa 
da Zakonik o sudskom krivičnom postupku stupi na snagu na 
cijelom području tadašnje Jugoslavije. Naprotiv, u novoj Jugo
slaviji — kao što to propisuje prijedlog zakona —• biče potrebno 
da prode samo trideset dana pa da stupi na snagu na čitavom 
području države.

Naravno, to poređenje rada na zakonodavstvu u staroj Ju
goslaviji sa radom u novoj Jugoslaviji ne izaziva u nama osje- 
čanje čudenja, jer je i ovo samo jedan od izražaja onog opčeg 
tempa socijalističke izgradnje u svim oblastima društvenog ži
vota Titove Jugoslavije.

Povjeravajuči državnu aktivnost otkrivanja, gonjenja i ka- 
žnjavanja učinilaca društveno opasnih djela odgovarajučim orga- 
nima, tj. sudu, javnom tužioštvu i isljednim organima, zakonski 
prijedlog ujedno određuje metode i forme postupanja tih organa. 
Pri tome zakonski prijedlog ne ureduje i ne propisuje samo pra
vila o načinu postupanja spomenutih državnih organa i njihova 
medusobna prava i dužnosti, nego ujedno odreduje prava i du
žnosti kako državnih organa prema gradanima koji učestvuju u 
krivičnom postupku, tako i prava i dužnosti tih gradana prema 
državnim organima, to jest, prema isljednim organima, javnom 
tužioštvu i sudu.

Ovim se i u oblasti krivičnog postupka, kao grani našeg so- 
cijalističkog prava, manifestuje načelo socijalističke zakonitosti, 
koje u medusobnim odnosima građana i organa vlasti sa gra-



d a n i m a  zahtijeva i obezbjeđuje strogo poštovanje zakona, bez 
o b z i r a  o kome je riječ.

Pravna konstrukcija krivičnog postupka, — metod i forme 
r a d a  suda, javnog tužioštva i isljednih organa, njihov odnos 
prema građanima kojii učestvuju u postupku, kao i ovih građana 
prema državnim organima, — sagradena je na ideji da se gone, 
osude i kazne samo stvarni krivci, to jest, neprijatelji naroda i 
države i  njene socijalističke izgradnje, svi oni koji ugrožavaju 
i l i  narušavaju državno i društveno uredenje, a da se čestiti gra- 
dani neosnovano ne gone i nezakonito ne kažnjavaju, odnosno 
da se ne ograničavaju u svojim pravima.

Zato, s  t a č k e  gledišta prava i interesa gradana, načelo soci- 
j a l i s t i č k e  zakonitosti, koje j e  usvojeno i dosljedno sprovedeno u  
P r i j e d l o g u  zakona o  krivičnem postupku u p o g l e d u  aktivnosti 
organa isljedenja, javnog tužioštva i suda, izražava čitav niz 
garantija za obezbjedenje prava i zakonitih interesa lica koja u č e 
s t v u j u  u  postupku.

Naročite garantije date su licima protiv kojih se vodi po- 
stupak, to jest, licima koja su pozvana na krivičnu odgovornost 
— okrivljenima.

Tačno je da i u krivičnim postupcima buržoasko-demokrat- 
skih država postoje procesne garantije, ali, kao što buržoasko 
pravo uopšte tako i prava okrivljenih u postupku imaju formalni 
karakter, njima se može koristiti samo buržoazija, samo bogati, 
a ne i eksploatisane radne mase, koje se uslijed svog siromaštva 
ne mogu koristiti »datim« pravom, naročito se ne mogu, u cilju 
odbrane, koristiti u pravu vještim ljudima. Upravo iz ovog ra 
zloga, naime iz razloga da se oteža i onemoguči odbrana optuženih 
trudbenika, zakoni o krivičnim postupcima buržoaskih država ■— 
a tako je bilo i sa Zakonikom o sudskom krivičnom postupku stare 
Jugoslavije — sadrže komplikovane krivično-procesne forme u ko- 
jima cvati birokratski formalizam i pomoču kojih se pred nevje- 
štim ljudima lako izigravaju njihova formalno priznata prava.

Ocjenjujući Prijedlog zakona o krivičnom postupku nove Ju
goslavije, mora se, naprotiv, reči da on svojim odredbama pruža 
okrivljenom stvarne garantije u pogledu organizovanja odbrane,
i to kako u toku isljedenja kod organa isljedenja i javnog tuži
oštva, tako i u postupku pred sudom. Posebno treba istaknuti nje- 
govu jasnoču, demokratski karakter i jednostavnost procesnih 
formi u kojima se odvija ova državna aktivnost.

Prijedlog zakona o krivičnom postupku usvaja samo one 
forme rada — kako za državne organe, tako i za lica koja uče
stvuju u postupku, — koje su potrebne da se utvrdi istina u po-



gledu učinilaca i krivičnih djela, a ne da :sc okrivljenima oteža, 
odnosno onemogući organizovanjc odhr;,nc, i da sc izigraju 
njihova prava. 

Ovakav stav prijedloga zakona reztrllira iz položaJa ličnosti u 
našoj novoj društvenoj zajednici, jer sc lqdw jl' lo isticao drug 
Staljin, socijalističko društvo ne izg1 udlljL' t ;~di srt;l.avanja lične 
slobode, nego zalo da bi se čovječija lirtro:;l nsjt•ćala stvarno 
slobodnom. 

Najodlučnija borba protiv neprij.tl<•IJa ltil P sol'ijnlističke do
movine i njene brze izgradnje ne iskljullujl· nego 11pravo pretpo
stavlja najpuniju zaštitu prava ličnosti g• Hda11rt. 

Analizirajući Prijedlog zakona o luivi~llollt postupku u nje
govo j e jelini, može se bez pretjerivanJa us l Vl dil i da je on zaista 
usvojio kako sva dostignuća napredne n;llJI,L' tl ohlasll l\l·ivičnog 
pravosuđa, tako i postignute rezultate iz dosada njt· prakse organa 
kojima je u novoj Jugoslaviji bilo povjGI {·no vr Pilje krivičnog 
pravosuđa pa da će zato odgovarali polrPh.tlll.l ol'ijalisličke iz
gradnje naše domovine. 

Naime, kao što je lo već istal,nulo i nl>JnsiiJI'IIO u obrazlo
ženju Ministra pravosuđa FNRJ druf,!n Fr.tlra h ol:r, 11 prijedlogu 
zakona izražena su slijedeća rukovodC'l ,, n.t~t·ln: ttačclo materi
jalne istine, vodenje postupka po ..,IIJZbl·noJ d1rznosti, neposred
nost i usmenost postupka, javnosl po~ltrpl,il, llt'ZiiVbJJo!Sl sudova 
u donošenju odluka, 7bornost sudcnjn, Jliii\'CI na zall>ll, pravo na 
odbranu i vodenje postupka na nucimlilltlolll jPziku. 

Pošto većinu ovih načela (po lllillovo"' uo~ztvu) nnlazimo i 
u buržoaske-demokratskim krivičnim po lupl'ima, mogao bi neko 
izvući pogrešan zaključak o idcnličnosli krrvičnog postupka nove 
Jugoslavije sa buržoasko-demokralsld111 l\1 ivičuim postupcima. 
Medutim, ovdje sc radi o spoljni111 sličnoslima, dok sc u suštini 
ovaj prijedlog zakona (analogno kao i ~.nvJl'lsld, ~to je već 
objašnjeno u sovjetskoj pravnoj lliiUl'i) 1111.1ikujc od buržoaske
demokratskih postupaka u onoj mjl·ri 11 l(ojoj sc socijalistička 
demokratija razlikuje od buržoaske cll'lllfll\1 a l i je. 

Socijalistički demokratizam 11 nhll1siJ pravosuda rezultira , 
pored ostalog, i iz toga što je na sud stvarno narodni sud i po 
načinu kako se postavljaju sudije, odnosno sudijc·porolnici, i po 
tome ko ga sačinjava; zatim po 11a~inu ~,voga rada i po zadacima 
koji se sastoje ne samo u kažnJt.tV<llljll nego i u odgajanju zao
stalih č lanoYa naše društvene zajedni'C(' u pravcu orormljenja i 
učvršćenja njihove socljalističl<c s\ ijl•sli. 

Dalje, i sama spomenuta načela postupka, uslijed nastalih 
društveno-ekonomskih i drushcno-poliličl,ih promjena, dobila su 
drukčiji sadržaj, drukčiji značaj. 
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i Ako, primjerice, uporedimo društveno-politički značaj načela 
javnosti u buržoaskom društvu sa značajem načela javnosti u

ii krivičnom postupku u novoj Jugoslaviji, lako če se zapaziti su- 
] finska razlika medu njima.

Kao što je poznato, načelo javnosti u krivičnom postupku 
znači ne samo pravo stranaka da prisustvuju procesnim radnjama 
u toku postupka, več i pravo da procesnim radnjama prisustvuju 
lica koja ne učestvuju u postupku.

Društveno-politički značaj načela javnosti u krivičnom po
stupku buržoaskog društva svodi se na to da se eksploatisani 
primjerom zastraše od vršenja djela koja su opasna za buržoaziju 
i da se aktivnost buržoaskog suda u očima radnih masa pret- 
stavi kao vanklasno, objektivno i nepristrasno sudenje, a ne kao 
aktivnost kojom buržoazija učvrščuje eksploataciju radnih masa.

Naprotiv, u uslovima nove Jugoslavije, društveno-politički 
značaj načela javnosti sastoji se u tome da se vrši vaspitni uticaj 
na mase trudbenika u pravcu podizanja njihove socijalističke svi- 
jesti, da se putem javnih sudskih pretresa ukazuje radnim m a
sama ko su neprijatelji socijalističke izgradnje i kako se izražava 
njihova aktivnost, čime se jača budnost radnih masa, te da se rad 
organa pravosuda stavi pod kontrolu naroda u cilju što pravilni- 
jeg rada, kako je to slučaj i sa svim drugim organima narodne 
vlasti. Dosadašnja naša iskustva, naročito iz velikih procesa 
protiv neprijatelja naroda i države, ovo potpuno potvrđuju.

Na kraju, želio bih da se osvrnem na jedan prijedlog narod
nog poslanika monsinjora dr Svetozara Ritiga, koji Zakonodavni 
odbor nije usvojio. Da bi država mogla da se uspješno bori pro
tiv kriminaliteta i da preko svojih organa goni i kažnjava uči- 
nioce krivičnih djela, potrebno je da i sami gradani pomažu dr- 
žavu u izvršenju ovog njenog zadatka. Ta pomoč gradana ogleda 
se u tome što se oni pozivaju da svjedoče o činjenicama koje su 
važne za otkrivanje krivičnih djela i njihovih učinilaca. Zbog 
toga je i Prijedlog zakona o krivičnom postupku postavio svje- 
dočenje kao obaveznu dužnost gradana, a od ove dužnosti oslo- 
bodio samo ona lica koja su u takvom odnosu sa okrivljenim 
da se može opravdano sumnjati u njihovu nepristrasnost kao i 
lica čije bi svjedočenje imalo za posljedicu povredu državne tajne 
ili bi bilo protivno funkciji branioštva.

U čl. 164 prijedloga zakona sadržana je odredba kada se sve 
pojedinac ne može u krivičnom postupku ispitati kao svjedok i 
to: ne može se ispitati kao svjedok 1) lice koje bi povrijedilo dr- 
žavnu tajnu svojim iskazom osim ako ga nadležni organ ne oslo- 
bodi čuvanja tajne, i 2) branilac okrivljenoga o onome što mu je 
okrivljeni povjerio kao svom braniocu.

5  s t .  b e le šk e  VI. r. z. ^5



Narodni poslanik dr Svetozar Ritig podnio je prijedlog da 
se članu 164 prijedloga zakona doda kao treća točka slijedeče: 
»3) vjerski pretstavnici o onome što im je ispovijedeno ili inače 
pod uslovom zvaničnog duhovnog čutanja povjereno«.

To bi, drugovi narodni poslanici, značilo da se vjerski pret
stavnici ne mogu ispitivati kao svjedoci o onome što im je ispo
vijedeno ili inače pod uslovom zvaničnog duhovnog čutanja po
vjereno.

Medutim, u čl. 25 Ustava FNRJ proklamiran je princip odva
janja crkve od države time da su vjerske zajednice čije se učenje 
ne protivi Ustavu slobodne u svojim vjerskim propisima i ц 
vršenju vjerskih obreda. Prema torne, vjerskim pretstavnicima 
je dozvoljeno da po pravilima svoje vjerske zajednice primaju 
ispovijed od članova svoje vjerske zajednice. S druge strane, to 
ne znači da bi ove vjerske pretstavnike zbog pravila njihove 
vjerske zajednice trebalo osloboditi dužnosti svjedočenja kad su 
u pitanju činjenice koje su prilikom ispovijedi saznali, a koje 
su važne za utvrdenje krivičnog djela i učinioca. Opči je interes 
države, čiji su gradani i ti vjerski pretstavnici, da njen pravni I 
poredak bude u potpunosti zaštičen od krivičnih djela.

Prema tome, bilo bi protivno principu odvajanja crkve od 
države, koji je proklamiran Ustavom, kad bi se zbog pravila iz- I 
vjesne vjerske zajednice država ograničavala u pogledu zaštite I 
svog pravnog poretka, zbog čega smatram da je Zakonodavni I 
odbor pravilno postupio kada je odbacio pomenuti prijedlog.

Kao što sam izložio, Prijedlog zakona o krivičnom postupku, 
koji je podnesen Narodnoj skupštini Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije zajedno sa izmenama i dopunama koje je usvo-| 
jio Zakonodavni odbor, udovoljiče svome zadatku i zato če on s 
biti jedan od značajnih priloga djelu socijalističke izgradnje naše 
herojske domovine — Titove Jugoslavije. Zbog toga, drugovi, 
u ime Zakonodavnog odbora, molim da jednodušno usvojite ovaj 
zakonski prijedlog u redakciji koju je dao Zakonodavni odbor. 
(Buran aplauz).

Potpretsednik: Reč ima Ministar pravosuda Savezne vlade 
drug Frane Frol. (Buran aplauz).

Ministar pravosuda FNRJ Frane Frol (NR Hrvatska): Dru
govi narodni poslanici, propisi Opčeg dijela Krivičnog zakonika 
čine sa propisima krivičnog postupka jednu cjelinu. Zato se je 
nakon dononšenja Opčeg dijela Krivičnog zakonika neminovno 
nametala potreba da se što prije donese postupak koji odreduje 
način na koji organi isljedenja i sudovi ostvaruju zadatke koje 
postavlja Opči dio Krivičnog zakonika.



Projekat zakona koji se danas nalazi na pretresanju pred: 
ovim domom ostvaruje taj zadatak.

U obrazloženju Prijedloga zakona o krivičnom postupku 
iznio sam osnovne karakteristike i značajnu ulogu koju ovaj 
zakon treba da odigra kao sredstvo za zaštitu našeg pravnog po- 
retka. Ovom prilikom smatram potrebnim da istaknem još 
neke važne momente u vezi sa primjedbama koje su stavljene 
na projekat.

S obzirom na veliku važnost i značaj ovog zakona, projekat 
je bio dan na široku diskusiju. U tom cilju bile su pozvane 
ustanove, organizacije i gradani da ga kritički ocijene i da stave 
svoje primjedbe. Poziv na diskusiju imao je uspjeha. To se naj
bolje vidi po tome što smo dobili oko dvije hiljade primjedaba 
od 234 ustanove, organizacije i pojedinih gradana. Razumije se 
da se dofoair dio tih /priimjedalha odnosi© na iste članove i me- 
dusobno se poklapao. Bilo je mnogo korisne kritike i mnoge su 
primjedbe korisno poslužile pri konačnoj redakciji. Naročito su 
od koristi bile primjedbe praktičara, koje su na mnogim mjestima 
popunile praznine i pridonijele razjašnjenju nejasnih mjesta u 
projektu.

No, proučavajuči ove primjedbe, moram istaknuti i to da je 
jedan dio bio takve vrste, da je pokazao, s jedne strane, neshva- 
čanje naše stvarnosti, a s druge strane, da su pojedini propisi 
promatrani izolirano, bez veze sa drugim propisima, a naročito 
s onim koji sadrže osnovna načela na kojima je zakon zasnovan. 
Naročito se nije dovoljno shvatio značaj i domašaj procesualnih 
garancija koje pruža ovaj projekat i koje su dosljedno kroz 
njega provedene.

Kad govorimo o procesualnim garancijama, onda pod tim 
razumijevamo ona sredstva koja su priznata učesnicima u po
stupku da bi zaštitili svoja prava i interese. Predloženi zakonski 
projekat rješava ovo pitanje u duhu opštih principa naše narodne 
demokracije, osiguravajuči u svim stadijima postupka, kod svake 
procesualne radnje, prava i zakonite interese učesnika u po
stupku, a naročito pravo okrivljenog na obranu. Medutim, pri 
ovome je potrebno imati u vidu da zbog osnovnih i suštinskih 
promjena u organizaciji organa nove narodne vlasti procesualne 
garancije u krivičnom postupku dobivaju nove oblike i da su one 
znatno proširene.

U buržoaskim državama ostvarenje i kontrola nad izvrše- 
njem procesualnih garancija nalaze se isključivo u rukama suda. 
Sakrivajuči klasni karakter suda, buržoazija daje sudu ulogu 
jedinog čuvara zakonitosti i zaštitnika prava i interesa gradana. 
Historija pravosuda buržoaskih država pokazuje nam koliko je



t>d strane sudova zakonitost bila samo formalno očuvana i koliko 
je radni narod bio u stanju da zaštiti svoja prava i interese.

No kad je riječ o procesualnim garancijama u krivičnom po
stupku u našoj državi, onda treba, pored osnovne razlike u 'za
štiti, imati u vidu da tu zaštitu jednako ostvaruju svi državni i 
organi koji učestvuju u krivičnom postupku, to jest, kako sud, 
tako i javno tužioštvo i isljedni organi. U našoj državi) ne može 
se, dakie, poči od toga da sud treba da štiti okrivljenog od javnog 
tužioca i isljednih organa, jer i javni tužilac i isljedni organi treba 
da ostvare isti zadatak u krivičnom postupku, a to je da krivci 
budu kažnjeni, a nevini oslobodeni. Ako se ne uoči ova suradnja 
izmedu suda, javnog tužioštva i isljednih organa u ostvarenju 
Istog zadatka, ako se ne shvati da se njihova metoda rada osniva 
na istim načelima, ako se u ovom pitanju prave uporedenja sa 
državnim tužiocem iz stare Jugoslavije, onda se, razumljivo, ne 
mogu shvatiti temelji na kojima je zasnovan ovaj krivični po- 
stupak.

U tom smislu bilo bi pogrešno smatrati da je javni tužilac 
u ma kojem stadijumu postupka naprosto stranka. U pogledu 
ovlaštenja za poduzimanje procesualnih radnji, javni tužilac u 
postupku pred sudom ima, istina, ista ovlaštenja kao i okrivljen'', 
ali ne treba zaboraviti da i u tom stadijumu postupka javni tuži
lac nije prestao biti čuvar zakonitosti koji pomaže sudu da se 
zaista i ostvare sve one procesualne forme koje zakon propisuje 
i sve one garancije koje zakon osigurava.

Kao što je pogrešno smatrati položaj javnog tužioca u ma 
kom stadijumu postupka kao položaj stranke, tako je još pogre- 
šnije posmatrati ga s tog stanovišta u isljedenju, jer je javni tu
žilac organ kome je jedino, zajedno sa organima isljedenja, povje- 
reno cjelokupno njegovo provođenje. Treba shvatiti da položaj 
javnog tužioca u isljedenju nema nikakve veze s položajem dr- 
žavnog tužioca stare Jugoslavije, koji je bio formalno postavljen 
kao pomočni organ suca istražitelja —• kažem samo formalno, jer 
je on ustvari bio odlučujuči faktor kao organ svemočne državne 
uprave — i kome je tamo bila dodijeljena, opet samo formalno, 
uloga stranke. Medutim, kod nas je javnom tužiocu kao narod- 
nom organu kome je glavna funkcija da budno pazi na zakoni
tost, baš s toga razloga povjerena odgovorna dužnost vršenja 
isljedenja. Ako tako shvatimo ulogu javnog tužioca u isljedenju, 
kome nije jedina funkcija isljedenje več istovremeno i funkcija 
čuvanja zakonitosti na svim poljima državne djelatnosti, onda 
postaje jasno da vodenje isljedenja sa strane javnog tužioca 
predstavlja garanciju da če se isljedenje pravilno provesti. Pri



tome je, u cilju objektivnosti, sudu data uloga organa koji samo 
presuđuju. U isljeđenju učestvuju doduše i isljednici javnog tužio
štva i organi unutrašnjih poslova i organi državne bezbjednosti, 
no nad cjelokupnim provođenjem isljedenja, to jest, nad cjelo- 
kupnom isljednom službom, vrši nadzor javni tužilac, kao je to 
izraženo u članu 109 postupka i dosljedno provedeno kroz cio 
stadij isljedenja.

Kad se ima u vidu ovakva uloga javnog tužioca, onda po
staje jasno zašto Prijedlog zakona o krivičnom postupku ne pred- 
vida ustanovu supsidijarne tužbe, to jest pravo oštečenog, da sam 
poduzme odnosno produži krivično gonjenje kad javni tužilac 
nade da mu nema mjesta, odnosno kad od tužbe odustane. U po
gledu ovog pitanja treba imati na umu da ostvarivanje zadataka 
naše kaznene politike ni u kom slučaju nije pravilno prepuštati 
bilo kome drugome osim organima isljedenja i pravosuda. I zato 
funkciju gonjenja, koja je povjerena javnom tužiocu i organima 
isljedenja, nije pravilno prepuštati nekom drugom osim njima, 
izuzev kad se radi o čisto privatnim deliktima, koji se gone po 
privatnoj tužbi. Karakter onih djela koja se gone na prijedlog nije 
takav da bi se mogao njihov progon predati u ruke pojedincima, 
kao što je to kod privatnih delikata. Osim toga, sa gledišta ka
znene politike posve je nepravilno dovoditi interes pojedinca u 
sukob sa interesom cjeline, jer se i u ovom slučaju interes cjeline 
mora poklapati sa interesom pojedinca.

Sa istog stanovišta uloge javnog tužioštva postaje jasno 
zašto je kod zahtjeva za ponavljanje krivičnog postupka dano 
u nadležnost javnom tužiocu da procjenjujeTioče li se zahtjev za 
ponavljanje podiči kod suda, jer se zaboravilo da nakon pravo- 
močne presude javni tužilac u vršenju svoje funkcije nije stranka. 
Smisao zahtjeva za ponavljanje postupka je u tome što postoji 
osnovana sumnja da je prijašnja presuda zasnovana na lažnim 
dokazima ili na krivičnom djelu organa isljedenja i suda ili na 
takvim činjenicama koje obaraju nove činjenice koje okrivljeni 
nije mogao ranije da iznese, što znači da ima izgleda da je pri
jašnja presuda nezakonita, i onda je posve logično da je javnom 
tužiocu, kao vrhovnom čuvaru zakonitosti, dana inicijativa za 
pokretanje postupka a ne okrivljenom, koji polazi za svog uskog 
ličnog interesa.

Kad je več riječ o isljedenju, bilo je primjedaba u kojima se, 
s jedne strane, ističe pitanje zašto u projetku ne postoji jasnije, 
preciznije razlikovanje izmedu izvidaja i istrage, a s druge strane, 
što oba oblika isljedenja nisu spojena u jedan i nazvana jednim 
imenom.



Točno je da nije mogučno povući neku osjetnu razliku iz- ; 
medu njih, ako se jedan i drugi oblik promatra sa stanovišta 
svrhe kojoj služe, a ta je: otkrivanje pravog učinioca krivičnog 
djela i prikupljanje potrebnog dokaznog materijala za njegovo 
optuženje.

No, ako idemo sa stanovišta prirode samog vodenja islje- 
denja i njegove tehnike, onda postoji razlika. Izvidaj označava 
onu prvu, prethodnu fazu postupka, koja dolazi neposredno po 
izvršenom krivičnom djelu, kad se traga za učiniocem i pribiraju 
prvi i neodložni dokazi. On se, prema tome, može voditi i kada 
je učinilac nepoznat. Istraga, medutim, pretpostavlja da je več 
utvrdeno postojanje krivičnog djela i da postoji osnovana sumnja 
da je odredeno lice učinilac. Ovdje se pored prikupljanja dokaza 
provodi i njihovo provjeravanje i detaljno ispituje dokazni mate
r ia l  koji stoji na raspoloženju. Doduše, kod lakših a i kod teških 
krivičnih djela za koja javni tužilac smatra da ne treba voditi 
'istragu pošto je dovoljan izvidajni materijal, nije potrebno otva- 
rati istragu i ovo razlikovanje ne dolazi do punog izražaja. Nos to 
je donekle i prirodno s obzirom na karakter djela, a osim toga 
htjelo se namjerno podvuči ono shvačanje u narodu da kod obu- 
stave postupka isljedenja nije svejedno da li je netko bio pod 
Istragom ili samo pod izvidajem.

Daljnja je razlika izmedu izvidaja i istrage u tome što 
istragu može otvoriti samo javni tužilac svojim rješenjem, dok 
se izvidaj pokreče i samom naredbom isljednog organa. I tu je 
došao do izražaja onaj momenat koji naglašava istragu kao teži 
stadij isljedenja. Konačno, važnost istrage i istovremeno razli
kovanje prema izvidanju vidi se i u tome što se mora otvoriti 
istraga kad postoji osnovana sumnja za izvršeno krivično djelo 
zbog koga se može izvršiti smrtna kazna.

U vezi s ovim razlikovanjem bilo je istaknuto u primjedbama 
da je izraz »teško« odnosno »lakše krivično djelo« kao kriterijum 
neodreden i neprecizan. Ovo je doduše točno, no u današnjim 
uslovima to se nije moglo izbječi. Ovaj če nedostatak biti uklo
njen u najskorije vrijeme, kad izade Posebni dio Krivičnog zako
nika, jer čemo tada moči točno navesti koja se djela smatraju 
za teška.

U primjedbama se postavljalo i pitanje formalne obrane u 
isljedenju.

Drugovi narodni poslanici, ja sam več u svome obrazloženju 
iznio razlikovanje izmedu materijalne ! formalne obrane i naro
čito sam naglasio da suština pitanja nije u tome u kojoj če se 
fazi postupka postaviti branilac — koji mora biti advokat — več 
da je suština pitanja u tome da organi isljedenja, javni tužilac



i organi pravosuđa u svakom momentu svoga rada ostvare na
čelo materijalne obrane, to jest da se okrivljenom omoguči izno- 
šenje svih dokaza i činjenica koje mu služe za obranu, kao i 
činjenice koje opovrgavaju optužbu, a da svi ovi organi te 
okolnosti ispituju isto onako kao i sve one okolnosti koje terete 
okrivljenika.

Prije svega, projekat zakona, prema čl. 126 i 129, omogu- 
čava okrivljenom da nakon završenog izvidaja, odnosno istrage, 
razgleda spise i da još jedanput iznese sve one dokaze koji bi 
mu mogli poslužiti za obranu, a isljedni su organi dužni ispitati 
te nove činjenice ako su od važnosti.

Kod ovoga se pitanja ne smije zaboraviti da, prema čl. 10 
prijedloga zakona, pri utvrdivanju činjenica važnih za odluku, sud 
ocjenjuje dokaze, po pravilu, neposredno, što znači da je supstrat 
za konačnu odluku ono činjenično stanje koje je sud neposredno 
provjerio na glavnom pretresu i da se, prema tome, cjelokupni 
dokazni materijal ponovo provjerava neposredno pred sudom. 
Ako se torne doda značajna novost izražena u članu 270 pro
jekta, da se u žalbi protiv drugostepene presude mogu iznositi 
nove činjenice i novi dokazi, onda se jasno vidi koliko je ovaj 
projekat vodio računa o punom ostvarenju obrane okrivljenoga 
i koliko u svijetlu toga blijedi formalna obrana, ako se ona po
stavlja kao najvažnija garancija ostvarivanja obrane okrivlje
noga. Uvlačenje formalne obrane u postupak prije nego što 
spisi dodu u sud nije prema gore izloženom potrebno radi zado
voljenja obrane okrivljenoga, a moglo bi u danom momentu biti 
od štete po načelo materijalne istine.

Htio bih nešto da progovorim još i o jednoj novosti u po
stupku, a to je pripremna sjednica pred sudom. U večini sluča- 
jeva ova je institucija pozdravljena kao korisna, ali je bilo pri- 
mjedaba da bi ona mogla donekle kočiti pravilan tok postupka. 
Korisnost ove ustanove ogleda se u tome što pripremna sjednica, 
s jedne strane, onemogučava da se na glavni pretres iznose 
nedovoljno isljeđeni predmeti, a s druge strane, u ovoj insti
tuciji treba vidjeti još jedmi garanciju za okrivljenog da se ne 
izvodi pred sud, ako to nije potrebno. Naime, tu pošto ji još mo- 
gučnost da se protiv okrivljenog obustavi postupak, bilo da je 
sud našao da u djelu koje stavlja na teret okrivljenom nema 
obil jež j a krivičnog djela ili da je djelo zastarjelo ili da je obuhva- 
čeno amnestijom, bilo da javni tužilac povodom vračanja obu
stavi postupak iz istih razloga ili kakvih drugih označenih u 
članu 112. Na taj če način okrivljeni protiv koga je podignuta 
optužnica biti izveden na glavni pretres samo u slučaju kad 
treba donijeti odluku o samoj stvari. Iz toga proizilazi da je uloga



pripremne sjednice veoma koxisna, jer provjerava optužbu i 
time sprečava iznošenje nedovoljno isljedenih predmeta na glavni 
pretres, a osim toga daje mogučnost obustavljanja postupka kad 
iz gore navedenih razloga nema osnova za optužbu.

Drugostepeni je sud po projektu postavljen kao kasaciono- 
revizioni sud. To znači da drugostepeni sud može prvostepenu 
presudu ukinuti i uputiti predmet na ponovni pretres prvostepe- 
nom sudu, kao i da može presudu prvostepenog suda preinačiti 
i potvrditi. Pri tome je drugostepeni sud vezan za činjenično 
stanje utvrdeno u presudi prvostepenog suda. On ovo činjenično 
stanje ne može promijeniti, več može donijeti svoju odluku samo 
na osnovu ovako utvrdenog činjeničnog stanja. Kad bi se dopu
stilo drugostepenom sudu da može mijenjati činjenično stanje 
utvrdeno u presudi prvostepenog suda, moralo bi mu se dopustiti 
da izvodi i cijeni dokaze i tako sam utvrduje novo činjenično 
stanje.

Ovakovo ograničenje drugostepenog suda bilo je u nekim 
primjedbama kritizirano pa se predlagalo da drugostepeni sud u 
izvjesnim slučajevima treba da održi glavni pretres i da na njemu 
sam izvodi dokaze i da ima mogučnost da mijenja činjenično 
stanje utvrdeno u prvostepenoj presudi. S ovim se stanovištem 
nismo mogli složiti, jer bi to vrijedalo demokratski karakter naših 
sudova. Prvostepeni sudovi, naime, sude u viječima sastavljenim 
od sudaca i sudaca-porotnika, dok su viječa drugostepenih su
dova, kad presuduju povodom žalbe, sastavljena samo od su
daca. Kad bi se i drugostepenim sudovima dozvolilo da sami iz
vode i ocjenjuju dokaze i da na taj način revidiraju činjenično 
stanje koje je utvrdio prvostepeni sud, onda bi institucija porot
nika kao tekovina Narodne revolucije izgubila svoj smisao i zna
čaj, a osim toga bila bi onemogučena dvostepenost sudenja. 
Prema tome, nije se mogao prihvatiti prijedlog kako je iznesen 
u primjedbama.

Na koncu, u pogledu važnijih primjedaba, htio bih se osvr- 
nuti na stanoviište koje je projekat uzeo u pogledu ialbe na viši 
sud kad se gradansko-pravno potraživanje u cjelini ili djelomično 
uputi na građansku parnicu. Stanovište je projekta da u takvom 
slučaju oštečenom ne pripada pravo žalbe. Projekat stoji u prin
cipu na stanovištu da gradansko-pravna potraživanja treba rije- 
šiti več u samom krivičnom postupku i samo onda ne treba o 
njima raspravljati kada bi se znatno odugovlačio postupak. Prema 
tome, sudovi i isljedni organi treba da vode računa da se po 
mogučnosti zahtjev oštečenoga u pogledu gradansko-pravnih po
traživanja raspravi i o njemu donese odluka. No, s druge strane,



a k o  je prvostepeni sud našao da bi raspravljanje o tome zahtjevu 
z a i s t a  znatno odugovlačilo krivični postupak, kome je osnovna 
s v r h a  ustanovljenje krivične odgovornosti i primjena kazne, 
o n d a  gubi smisao žalba protiv takove odluke. Isto tako, ako je 
o š t e č e n i  djelomično upučen na gradansku parnicu, ekonomija 
krivičnog postupka ne dozvoljava da se o tom pitanju raspravlja 
p r e d  drugostepenim sudom. Ako pretpostavimo da bi uspjela 
s a m o  žalba oštečenog, a da je u ostalom dijelu prvostepena pre- 
'suda bila potvrdena odnosno preinačena, onda bi prvostepeni 
sud došao u tu situaciju da bi faktično obavljao funkciju gradan- 
skog suda, raspravljajuči samo o gradansko-pravnim potraživa- 
n j i m a .  Kod prosudivanja ovog pitanja ne smije se zaboraviti da 
s  ovim stanovištem ni u kom slučaju nije povrijedeno pravo ošte- 
čenoga, jer mu se daje mogučnost da svoje potraživanje bilo u 
cjelini, bilo u pogledu viška kojim je upučen na gradansku par
nicu, ostvaruje u takvoj parnici.

Na kraju bih htio da podvučem da procesne garancije u kri
vičnom postupku dobijaju svoj značaj samo onda ako postoje 
druge stvarne garancije za njihovo ostvarenje. Te stvarne garan
cije nalaze svoj osnov u našoj ekonomici, u narodnoj vlasti i u 
njenoj organizaciji. Zbog toga se ni instituti krivičnog postupka 
ne mogu promatrati sami za sebe, več u vezi sa cjelokupnim dru
štvenim ii državnim uredenjem. Samo na taj način, kroz demo
kratičnost poredenja naše države uopšte, ti instituti dobivaju svoj 
pravi sadržaj i samo tako shvatajuči te institute, oni če poslu- 
žiti svrsi kojoj su namijenjeni tj. učvrščenju našeg pravnog po- 
retka i naše zakonitosti.

Raden na iskustvu naše prakse i na osnovu tekovina na
predne nauke, smatram da če ovaj Prijedlog zakona o krivičnom 
postupku u potpunosti odgovarati našim potrebama, da če još 
'više učvrstiti i dalje razvijati našu socijalističku zakonitost, a 
time i naš pravni poredak. Zato molim da prihvatite prijedlog za
kona. (Buran aplauz).

Potpretsednjk: Otvaram diskusiju. Reč ima prvi prijavljeni 
govornik, narodni poslanik Jovo Crnogorčevič.

Jovo Crnogorčevič (Izborni srez kotorsko-hercegnovski, NR 
Črna Gora): Drugovi narodni poslanici, pred nama se nalazi 
Predlog zakona o krivičnom postupku, koji je poslije Opšteg di- 
jela Krivičnog zakonika jedan od najvažnijih zakona iz oblasti 
krivičnog zakonodavstva. Donošenjem ovog zakona, period za- 
konodavne djelatnosti na polju krivično-procesualnog zakono
davstva kruniše se krupnim uspjehom, uspjehom koji je neobično 
važan i značajan kako za našu pravnu praksu, tako i ža teoriju



krivično-suđskog prava. Međutim, pred Narodnom skupštinom 
stoji i donošenje Posebnog dijela Krivičnog zakonika, jer dono- 
senjem pojedinih posebnih krivičnih zakonika, koji pretstavljaju 
samo poglavlje Posebnog dijela Krivičnog zakonika, nije dat cje- 
lokupnii sistem materijalnog krivičnog zakonodavstva.

Krivični postupak, kao i uopšte pravni sistem svake države, 
ima jedan glavni i osnovni zadatak, a taj je da učvršćuje vlada- 
vinu klase koja je na vlasti, da štiti njene interese i da obezbe- 
đuje pravni poredak koji je ona ustanovila. Svi zakonici u isto- 
riji, bilo krivično-materijalne ili krivično-procesualne naravi, pret- 
stavljali su oruđe za zaštitu određenih društveno-ekonomskih i 
državnih uredenja od društveno-opasnih djela. Tako i krivični 
postupak buržoaske države ima za cil zaštitu državnog i društve- 
nog uredenja koje je ustanovila vladajuča klasa buržoazije u cilju 
zaštite njenih klasnih interesa, a na štetu eksploatisane večinske 
klase. Prema tome, buržoaski zakon, zakon eksploatatorske dr
žave, sredstvo je u rukama manjine protivu večine a u cilju za
štite uskih klasnih interesa tankog sloja buržoazije, i nosi 
'klasno obilježje. Medutim, buržoaska država prikriva klasni ka
rakter zakona i zaštitu koju pruža krivično zakonodavstvo pret- 
stavlja kao zaštitu opšteg interesa, kao zaštitu cjelokupnog dru
štva itd. Ona tako postupa jer ne smije da otkrije pred radnim 
masama naroda eksploatatorsku, ugnjetačku i nedemokratsku 
suštinu buržoaskog zakona, i zbog toga obmanjuje radne mase.

Naprotiv, naša nova, socijalistička država nema razloga da 
od osnovnih masa naroda — radnika i seljaka, prikriva smisao, 
suštinu i karakter svojih zakona koji su u svojoj osnovi duboko 
narodni, demokratski i socijalistički. Prema tome, zadatak je i 
ovog zakona da štiti našu narodnu državu i vladajuče društvene 
socijalističke odnose od svakog društveno opasnog napada. U čl. 
1 predloga izričito se navodi da u krivičnom postupku sudovi, 
javno tužioštvo i isljedni organi, u ostvarivanju kaznene politike 
države, izražene u krivičnim zakonima Federativne Narodne Re
publike Jugoslavije, otkrivaju krivična djela i njihove učinioce i 
ostvaruju svrhu kažnjavanja pravilnim izricanjem kazne, odnosno 
pravilnom primjenom vaspitno-popravnih i zdravstveno-zaštitnih 
mjera. Prema tome, zadatak ovog zakona je da omoguči ostva- 
renje ciljeva krivičnog zakonodavstva, a to znači kaznene poli
tike države. Čl. 1 Opšteg dijela Krivičnog zakonika postavio je, kao 
zadatak krivičnog zakonodavstva, zaštitu konkretne države, naše 
socijalističke države koja je zasnovana na tekovinama Narodno- 
oslobodilačke borbe, njenog pravnog poretka, njene socijalističke 
izgradnje i ličnosti i prava njenog gradanina. U tom cilju sudovi,



iaVna tužioštva i tsijedni organi otkrivaju krivična djela, čiju je 
rnaterijalnu sadržinu konkretno odredio čl. 3 Krivičnog zakonika 
j oStvaruju svrhu kažnjavanja, koja je formulisana u čl. 2 Kri
v i č n o g  zakonika. Prema torne, u ovom predlogu konkretno i 
o d r e đ e n o  je postavljen zadatak novog zakona, njegov smisao i
k a r a k t e r .

Ovaj zakonski predlog pretstavlja dio pravnog sistema naše 
n o v e  države, države socijalističke demokratije. Pravni sistem 
s v a k e  države izraz je društveno-ekonomskih odnosa koji, ustvari, 
daju sadržaj pravu te države. Prema tome, i pravo Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije pretstavlja isto tako odraz kon
k r e tn ih  odnosa nastalih u toku Oslobodilačkog rata i u Narodnoj 
revoluciji, koja je oborila vlast buržoazije i uspostavila narodnu 
vlast. Preuzimanjem vlasti od strane naroda i osnovnih sred- 
stava za proizvodnju, ovi društveni odnosi dobijaju novi, socija- 
listički sadržaj. Svi pravni instituti, principi, razne mjere i 
odredbe, koji su sadržani u ovom zakonu, u zavisnosti su od dru- 
štveno-ekonomske strukture našeg društva i od političkog ure- 
denja naše zemlje, i služe izgradnji socijalizma. U raznim isto- 
riskim epohama, u raznim društveno-ekonomskim formacijama 
postojali su razni krivično-procesni sistemi. Naš krivično-procesni 
sistem sadržan u ovom predlogu, demokratski je i revolucionaren, 
i korenito se razlikuje od starog krivičnog procesnog sistema 
buržoaske Jugoslavije.

Istoriju našeg krivičnog procesa ne možemo da odvajamo 
od istorije narodnog sudstva, ako hočemo da dobijemo vjernu 
sliku razvoja krivično-procesualnog prava kod nas. Pitanja orga
nizacije naših sudova i njihove procesne djelatnosti vezana su 
tijesno medu sobom i stoga ih moramo tako i posmatrati.

Začetak našeg novog krivično-procesnog prava nalazimo u 
prvim danima narodnog ustanka, kad je narod na masovnim zbo- 
vnvima javno sudio neprijateljima naroda, ratnim zločincima, pe- 
tokolonašima, saboterima i drugim štetočinama. Več oktobra mje- 
seca 1941 godine imamo prve propise o sudskoj proceduri. 
U Odluci o zaštiti naroda i njegovog pokreta, koju je donio 
Izvršni dbor Osvobodilne fronte Slovenije, bila je predvidena orga
nizacija sudova i njihov rad. Docnije, u Odluci o uredenju vojnih 
sudova, koju je novembra mjeseca 1942 godine donio Vrhovni 
štab NOV i POJ procesualne odredbe dobile su šire i razvijenije 
forme. U ovoj odluci izložena su načela sudovanja, sastav i na- 
dležnost sudova i pravila prethodnog isljedenja.

Poslije zasjedanja AVNOJ-a u Bihaču, 29 novembra 1942 
godine, počinju da se organizuju sudovi u okviru narodnooslobo- 
dilačkih odbora. U drugoj polovini 1943 godine imamo i uputstva



za organizaciju i rad sudova, odredbe o stvarnoj i mjesnoj na- 
dležnosti sudova, uputstva o rukovodenju pretresom itd., što je 
sve sadržano u Uputstvu za organizaciju i rad sudova, koje jel 
doneo Odjel za sudstvo i upravu ZAVNOH-a 1943 godine. Dono-I 
šenjem ovih uputstava i organizovanjem sudskih vijeca pri na-f 
rodnooslobodilačkim odborima počinje i razvoj procesualnih kri-l 
vičnih normi. Mi već u torne periodu vidimo da je narodno sud-> 
stvo bilo organizovano na onim istim načelima na kojima i danasl 
počiva i da su prva pravila o proceduri sudova počivala na onimi 
istim načelima na kojima se zasniva i ovaj predlog zakona.

Docnije, sa odvajanjem funkcije sudovanja od narodnooslo-I 
bodilačkih odbora i sa organizovanjem narodnih sudova kao po-1 
sebnih ustanova, učvršćuje se organzacija sudova i dalje razvija |  
procesualna djelatnost i praksa. Sa oslobodenjem naše zemlje do-1  
bijamo nove zakone koji sadrže odredbe krivično-procesualne na- ■ 
ravi. Pravni sistem stare Jugoslavije srušen je kad je srušen i njen I 
državni aparat. Zakoni stare Jugoslavije u Narodnoj revoluciji I 
izgubili su svaku važnost i niko nije ni mislio da bi oni u novim K 
uslovima Oslobodilačkog rata i borbe protivu fašizma i izdajnič--* 
ke buržoaziije imali ma kakvu životnu snagu. To je sankcioni- I 
sano u Odluci o ukidanju i nevažnosti svih pravnih propisa done- I 
tih od strane okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupa- I 
cije; o nevažnosti odluka koje su u to vrijeme donete; o ukidanju I 
pravnih propisa koji su bili na snazi u času neprijateljske okupa- I 
cije od 3 februara 1945 godine, i docnije, u Zakonu o nevažnosti I 
pravnih propisa donetih pre 6 aprila 1941 godine, kojim je izričito I 
predvideno da su zakoni stare Jugoslavije izgubili svaku pravnu 
važnost. U novoj državi, koja je proizišla iz Narodne revolucije i 
koja je izgradena na načelima istinske demokratije i jedinstva 
vlasti, stari propisi su izgubili sva svojstva obaveznih pravila. Ali 
se ipak izvjesni propisi, kao pravna pravila, mogu koristiti i to 
samo kao pomoćno sredstvo, kao tehnička grada, ukoliko nisu u 
suprotnosti sa Ustavom FNRJ, ustavima narodnih republika, za- -j 
konima i ostalim važećim propisima donetim od nadležnih organa 
nove države, kao i sa načelima ustavnog poretka FNRJ i njenih 
republika. Samo što se primena ovih pravnih pravila osniva na 
pravnim propisima naše države, konkretno na citiranom zakonu ,
0 nevažnosti pravnih propisa.' Tako su, po ovom zakonu, neka 
pravna pravila iz Zakonika o sudsko-krivičnom postupku bivše 
Jugoslavije mogla da budu korišečna od strane organa pravosuda,
1 ona su u novoj praksi i novim društvenim odnosima dobila nov 
smisao i sadržaj. To su pravna pravila, korišćena kao pomočna 
pravna materija, ali ne kroz stari krivično-procesni sistem, jer on 
nije imao nikakve važnosti, niti je imao pravnu snagu.
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O s n o v n a  načela našeg krivičnog postupka postavio je Ustav 
u s v o j o  j Glavi XIII. Tu su istaknuta poznata načela: načelo ne- 
zavisncsti sudova, načelo zbornosti suđenja, načelo javnosti, na
čelo prava na žalbu, načelo prava na odbranu i načelo vodenja 
p o s t u p k a  na nacionalnom jeziku. Ustav, kao osnovni zakon naše 
zemlje, podvukao je opšti značaj ovih načela, koji ona imaju za 
n a š e  narodno, demokratsko i socijalističko pravosude. Ustvari, 
U s t a v  je potvrdio načela koja su izvojevana u  praksi naše borbe, 
t e  je, prema tome, uopštio već postojeću praksu našeg sudovanja.

Za naše narodno, revolucionarno pravo karakteristična je 
činjenica da su prve odredbe krivično-procesualne prirode po oslo- 
bodenju žemlje sadržavali posebni i materijalni krivični zakonici. 
Tako Zakon o suzbijanju nedopuštene- špekulacije i privredne sa
botaže od 25 aprila 1945 godine sadrži izvjesne procesualne 
propise u pogledu navedenih krivičnih djela, kao što su odredbe
o stvarnoj nadležnosti suda, o pravu i o roku žalbe, o obligator- 
nom i fakultativnom pritvoru. Isto tako i ostali posebni krivični 
zakonici, kao što su: Zakon o zabrani) izazivanja nacionalne, rasne, 
vjerske mržnje i razdora, Zakon o zaštiti narodnih dobara i nji- 
hovom upravljanju, a docnije izmijenjen i dopunjen Zakon o za
štiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države i Zakon
o krivičnim djelima protiv naroda i države, sadrže procesualne 
odredbe. U nedostatku naših novih propisa i zakona o krivičnom 
postupku, materijalni zakoni donosili su odgovarajuče procesualne 
odredbe, jer je to bilo u duhu i skladu sa ondašnjim stanjem 
razvoja našeg zakonodavstva.

Krajem 1944 godine osnivaju se po federalnim jedinicama su
dovi za sudenje zločina i prestupa protiv nacionalne časti, na 
osnovu odluka o sudu za suđenje zločina i prestupa protivu nacio
nalne časti, u kojima je, pored organizacije i ustrojstva ovih su
dova, predvidena i procedura, a 3 februara 1945 godine doneta je 
Odluka o ustanovi jen ju i nadležnosti Javnog tužioca DFJ, u ko jo j 
su sadržani propisi o nadležnosti Javnog tužioca DFJ. Istog da
tuma doneta je i Odluka o osnivanju Vrhovnog suda DFJ, u 
kojoj nalazimo procesualna pravila koja sadrže zadatke iz na
dležnosti našeg najvišeg suda.

Osnovna načela krivičnog postupka, koja je postavio Ustav 
FNRJ, dalje je sproveo u život i razradio Zakon o uređenju na
rodnih sudova od avgusta mjeseca 1945 godine u kome se pored 
navedenih načela nalaze i odredbe o stvarnoj nadležnosti sreskih, 
okružnih i vrhovnih sudova, o isključenju sudija i o pravu na 
ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti.

U Zakonu o javnom tužioštvu od jula mjeseca 1946 godine 
razradene su procesualne odredbe koje je sadržavala Odluka o



ustanovljenju nadležnosti Javnog tužioca DFJ, i io o ovlašče- 
njima javnog tužioca: u prethodnom postupku, na pretresu pred 
sudom, i u vanrednom postupku po zahtjevu za zaštitu zakoni
tosti.

U prvo j polovini 1945 godine, Javni tužilac DFJ izdao je 
kratka uputstva za isljedne organe bezbjednosti, u kojima su 
propisana procesualna pravila za rad isljednih organa. Uputstva 
su 1947 godine znatno proširena i tačno je odreden djelokrug rada 
tih organa. U uputstvima Javnog tužioca FNRJ za isljednu službu, 
u prolječe 1946 godine, posebno su odredeni zadaci isljednih 
organa. ^

Odredena procesualna pravila koja su koriščena na osnovu 
Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6 aprila 1941 
godine, i koja su u novim uslovima našeg pravos::da dobila nov 
smisao i sadržaj, dalje, krivično procesualna praksa naših sudova 
i isljednih organa u toku Narodnooslobodilačke borbe i poslije 
oslobodenja zemlje u borbi za izgradnju socijalizma, uključujuči 
tu i praksu javnog tužioštva; razna uputstva iz domena proce- 
sualnog krivičnog prava i novi krivično-procesualni propisi izdati 
do danas, kao i principi i postavke napredne pravne nauke, poslu- 
žili su kao grada za izgradnju sistema našeg novog krivičnog 
postupka. Ovaj predlog zakona prihvata krivično-procesualne 
propise i odredbe koje su prokušane i oprobane u neposrednoj 
praksi borbe, u svakidašnjoj primjeni u životu 'onih propisa i 
odredaba koji su omogučili našim sudovima i isljednim organima 
uspješnu borbu protiv zločinačke djelatnosti neprijatelja naroda, 
ratnih zločinaca, raznih kvislinga itd.

Ovaj zakonski predlog pretstavlja jednu cjelovitost, sistemat
ski povezane i razradene institute, jedan izgraden sistem proce- 
sualnih radnji i odnosa, koji postoje u procesnoj djelatnosti suda, 
javnog tužioštva i isljednih organa. Propisi i načela novog zakona 
odgovarače potrebama pravosudne prakse, zahtjevima našeg pra
vosuda, društveno-ekonomskom preobražaju naše zemlje i razvoj- 
nom stupnju naše ekonomike. Odredbe ovog načrta u punoj su 
saglasnosti sa načelima postavljenim u Ustavu i u Opštem dijelu 
Krivičnog zakonika. Predlog zakona o krivičnom postupku počiva 
na načelima demokratije novoga tipa i to u periodu koji se ka- 
rakteriše izgradnjom socijalizma, socijalističke demokratije. 
U ovom načrtu prihvačeni su svi napredni instituti sudskog prava, 
koje je postavila napredna pravna nauka, samo što to nije meha- 
nički preneseno u načrt zakona, nego je priilagodeno uslovima 
našeg pravosuda, našoj pravnoj stvarnosti.

Sam Predlog zakona o krivičnom postupku izgraden je na 
principima koji odreduju osnovu njegovih procesnih formi i pro-



cesnih odluka. To su rukovodna načela na kojima počiva sistem 
krivičnog postupka. Ova načela odreduju postupak u cjelini i pro- 
žimaju sve njegove forme. Ona daju opštu karakteristiku krivič
nom postupku. Sve ove principe usvaja i neguje napredna pravna 
nauka. Da ih pomenemo. To su: optužno načelo, načelo materi- 
jalne istine, načelo slobodne ocene dokaza, načelo neposrednosti, 
načelo javnosti, načelo usmenosti, načelo prava na odbranu, na
čelo nezavisnosti sudova, načelo zbornosti, načelo kontradiktor
nosti i načelo upotrebe nacionalnog jezika. Mi se nečemo na 
njima zadržavati, ali hočemo ovdje da podvučemo činjenicu da 
su neka od ovih načela bila proklamovana i u zakonima buržoa- 
skih zemalja, samo što ona nisu imala praktične važnosti za radni 
narod, jer su, zbog svoje klasne osnove, pretstavljala mrtvo slovo 
na hartiji. Medutim, u našoj novoj državi svi ti principi dobijaju 
i realnu sadržinu u procesnim garancijama koje imaju svoju 
osnovu u našoj ekonomici, u društveno-ekonomskom uredenju 
naše zemlje, u našoj narodnoj vlasti i njenoj organizaciji, a po
sebno u organizaciji sudova i javnog tužioštva.

Po predlogu zakona sud vrši aktivnu ulogu u pravosudu pri 
utvrdivanju društveno-opasnih djela i pronalaženju materijalne 
istine; on vodi strogo računa o pravima stranaka koja su im za- 
garantovana i oslanja se na pomoč javnog tužioca i okrivljenog 
u iznalaženju činjenica a u cilju donošenja pravedne odluke. Kao 
što u novoj državi uloga i karakter narodnog suda, javnog tužio
štva i isljednih organa dobijaju sasvim novi značaj i smisao, isto 
tako u danim uslovima mijenja se i uloga advokata. Po čl. 2 Za
kona o advokaturi vršenje branilačke funkcije povjereno je advo- 
katskom redu. U našoj državi branilačka funkcija dobija novu 
sadržinu, jer se branilac faktički javlja u ulozi pomagača suda 
radi utvrdivanja materijalne istine. Branilac kod nas treba da 
pomaže učvrščenju pravnog poretka i zakonitosti u zemlji. Ima- 
jući takvu ulogu, on se pojavljuje kao aktivni činilac zajedno sa 
narodnim sudom i javnim tužiocem u učvrščivanju zakonosti i 
izgradnji socijalizma.

Staroj, buržoaskoj i poluzavisnoj Jugoslaviji trebalo je 10 
godina za donošenje zakona o sudskom krivičnom postupku, a kod 
nas se ovaj zakon donosi u četvrtoj godini po oslobodenju zemlje. 
Donošenje ovog zakona uslijedilo je donošenju Opšteg dijela 
Krivičnog zakonika, koji daje osnovne principe krivičnog zakono- 
davstva i osnove naše kaznene politike, te je njegovo donošenje 
moralo da prethodi izradi ovog predloga. Pored toga, Krivični za
konik stvorio je mogučnost za sistematski rad na izradi ovog na
črta. Nerazdvojna veza i uzajamna uslovljenost ovih zakona pot- 
puno su razumljive i shvatljive. Krivični postupak bez Krivičnog



zakonika bio bi bez svrhe, jer Krivični zakonik određuje pojam i 
sadržinu krivičnog djela, radi čijeg se utvrdivanja i vodi proce
dura. S druge strane, Krivični zakonik bez zakona o krivičnom pro
cesu bio bi bez praktične važnosti, jer krivično formalno zakono- 
davstvo odreduje metode i forme kojima se vrši utvrdivanje kri
vičnih djela i otkrivanje učinilaca tih djela, onih koji snose odgo
vornost za njih. Prema tome, ogromna je pogreška ako se uma- 
njuje značaj krivično-procesualnih normi, i ako im se ne daje pravo 
mjesto u sistemu krivičnog zakonodavstva. Isto tako, na krivično- 
procesualne propise ne može se gledati samo kao na for mu koja 
je lišena svoje suštine, sadržaja. Marks kategorički odbacuje 
takvo gledište i kaže: »Ako postupak ne pretstavlja ništa sem 
bessadržajne forme, no takva formalna sitnica nema nikakve sa- 
mostalne vrijednosti. S toga gledišta kinesko pravo bi postalo 
francusko ako bi ga ugurali u formu francuske procedure; mate- 
rijalno pravo, pak, ima svoje nužne procesne forme koje su mu 
svojstvene, i kao što je kineskom pravu nužna batina, kao što 
je neophodna za sadržaj drakonskog srednjovekovnog krivičnog 
prava, u svojstvu procesne forme, tortura, tako je nužno vezan 
sa javnim, slobodnim postupkom, javan po svojoj prirodi, diktovan 
slobodom, a ne privatnim interesom — sadržaj. Postupak i pravo 
tako isto su vezani jedno s drugim kao, na primjer, forme biljaka 
i životinja što su vezane sa mesom i krvlju životinja. Jedan duh 
mora da nadahnjuje postupak i zakone, jer je postupak sama 
forma života zakona, prema torne, manifestacija njegovog unu- 
trašnjeg života.«

Ova misao Marksa nam jasno podvlači ulogu i značaj pro
cesnih formi i nijhovu vezu s materijalnim pravom. Materijalno 
i procesno krivično pravo nerazdvojni su, pošto se materijalno 
pravo realizuje samo formama krivičnog postupka, ono u for
mama postupka dobija život. To nam ukazuje ii na besmisle- 
nost gledišta nekih pravnika, koji su ranije zastupali da se naše 
novo materijalno krivično pravo može ukalupiti u forme proce
dure bivše Jugoslavije.

Organizacija isljedničke službe kod nas pretstavlja revolu- 
cionarnu tekovinu Oslobodilačkog rata. Ona je u toku Narodno
oslobodilačke borbe najpre bila organizovana u sastavu vojnih i 
narodnih sudova. Sa razvojem Oslobodilačke borbe i oslobode- 
njem sve večih teritorija naše zemlje, služba isljedenja se organi- 
zaciono proširivala, razvijala i dalje učvrščivala. Kao i sve forme 
djelatnosti i ona je u svom istoriskom razvoju prolaziila put od 
nižih ka višim formama izgradnje. Osnivanjem ustanove Javnog 
tužioca DFJ, ona je dobila dalje mogučnosti za svoj razvoj. U to 
vrijeme mi več imamo organizovanu isljednu službu od isljednika,



javnog tužioca, organa državne bezbjednosti i organa unutra- 
‘ gnjih poslova. U teškim uslovima borbe protivu raznovrsnih no- 

silaca kriminaliteta, — ratnih zločinaca, narodnih neprijatelja, sa- 
botera, špijuna itd., kako u vrijeme rata, tako i po oslobodenju 
zemlje, organizacija isljednog aparata pokazala je sve svoje pred
n o s t i  i preimučstva. Nama je praksa Ijonkretno pokazala da je 
takav aparat po svojoj efikasnosti, brzini, elastičnosti i dinamič
nosti imao sve kvalitete dobre isljedne službe i bio sposoban da 
uspješno i brzo reagira na sve pojave zločinačke djelatnosti, te 
da tako štiti našu novu državu i tekovine naše borbe od svih na- 
srtaja klasnög neprijatelja. I novi Predlog zakona o krivičnom 
postupku usvaja ovakvu organizaciju isljedne službe, formiranu 
u vatri borbe, pošto ona u potpunosti odgovara zahtjevima našeg 
pravosuđa, razvojnoj liniji naše izgradnje, našoj socijalističkoj 
ekonomici. Po predlogu zakona isljedni organi su isljednici javnog 
tužioštva i organi unutrašnjih poslova, organi Uprave državne 
bezbjednosti, službena lica javnog tužioštva i organa unutrašnjih 
poslova, koje rukovodilac ustanove ovlasti za vodenje isljedenja. 
(čl. 18).

Cjelokupna isljedna služba se objedinjuje u ustanovi javnog 
tužioštva, putem nadzora javnog tužioca kao čuvara zakonitosti. 
Organizacija isljedne službe na ovim osnovama odgovara obli- 
cima i kretanju kriminaliteta u današnjim uslovima izgradnje so- 
cijalizma. Raznorodnost kriminaliteta po svojim oblicima i razli- 
čit intenzitet društvene opasnosti kriminala izaziva potrebu odre- 
divanja sektora rada pojedinih organa isljedenja, tako da djela 
protivu državne bezbjednosti, državnog i društvenog uredenja Fe
derativne Narodne Republike Jugoslavije, isljeduju organi državne 
bezbjednosti, krivična djela iz opšteg kriminala isljeduju organi 
unutrašnjih poslova, a teža i složenija krivična dejla, naročito sa 
područja privrede, isljeduju isljednici javnog tužioštva.

Činjenica je da kod nas organi isljedenja nisu organi suda, 
nego oni, kao organi gonjenja, sačinjavaju poseban aparat. Ta 
je osobenost u organizaciji isljedničke službe uslovljena, pored 
ostalog, i specifičnostma u kretanju i pojavi kriminaliteta. Kod 
nas sama pojava i kretanje kriminaliteta imaju svoje karakteri
stike koje su uslovljene našom ekonomikom. Statistički podaci 
pokazuju da kriminalitet na sektoru socijalističke privrede raste. 
To su krivična djela nedopuštene trgovine, nedopuštene špekula
cije i krivična djela protiv opštenarodne imovine. Sa porastom 
socijalističkog sektora privrede raste i odgovarajuči kriminalitet, 
što znači da se zaoštrava klasna borba i da klasni neprijatelj ne 
miruje, nego pronalazi nove forme borbe na privrednom po
dručju. »Na polju klasne borbe i još sačuvanih ostataka kapita-
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iizma u ekonomici i svijesti ljudi, radaju se zločini koji podri 
vaju uspjehe novog, socijalističkog uredenja« — piše Višinsk 
Medutim, opšti kriminalitet opada, u koji dolazi i kriminalitet pro 
tiv privatne imovine. Opadanje ovog kriminaliteta posljedica je 
socijalističkog preobražaja koji se zbiva kod nas. Sužavanjern 
privatnog sektora privrede, sužava se i baza za krivična djela 
protivu privatne-imovine. Sljedstveno tome isljednička služba do- 
bija sadržaj svoga rada, ona se sve više susreče sa opasnijim kri-; 
minalitetom koji je u porastu i čije otkrivanje i gonjenje danas 
pretstavlja naročiti značaj. Oštrina borbe koja se vodi protiv noj 
silaca taj<vog kriminaliteta, sam karakter kriminaliteta i potreba 
to efikasnijeg, bržeg i uspješnijeg gonjenja opredjeljuju orga

nizaciju isljedničke službe i traže da postoji takav isljedničkf 
aparat koji če moči na vrijeme, bržo i odlučno reagovati na takve 
pojave. ’

Sem toga, isljednu službu trebalo je usretsreditii kod organa 
gonjen"ja i odvojiti je od organa pravosuda, to jest onog organa 
koji krivičnu stvar presuduje. Funkcija gonjenja i funkcija kažnja- 
vanja nisu spojive u istom organu, iz razloga što svaka od njih 
ima svoje posebnosti, osobenosti i svoje posebne zadatke. Svako 
drugo rješenje kosilo bi se sa osnovnim načelima našeg postupka.'

Prema tome, isljedna služba ne može da bude organizovana 
u okviru sudskog aparata, jer ovaj vrši funkciju sudenja, kažnja- 
\anja, a ne i funkcija gonjenja, koja je usretsredena u organu 
javnog tužioštva i feljednim organima.

Klasni neprijatelj, u težnji da povrati izgubljene pozicije,! 
zaoštrava borbu i prilazi novim formama kriminaliteta, postaje 
obični plačenik i agent stranog kapitala te se srozava sve više na 
nivo običnog plačenog sluge i vrši najprljavija djela. Protiv 
takvih oblika borbe treba se boriti novim formama organizacije 
isljedničke službe, koje cdgovaraju uslovima te borbe.

Najzad, kao potvrda svemu ovome navodimo krupne rezul- 1 
late koje su u dosadašnjem radu pokazali isljedni organi. Tu mo- 
žemo pomenuti procese: Draži Mihailoviču i njegovom Nacional- 1 
nom komitetu, grupi Nagode ii Osvalda, organizaciji »Nacional- ] 
šiptare demokratik«, Lisjaku i Stepincu, Ljubi Milošu i Kavranu, 
i drugim ratnim zločincima, narodnim neprijateljima, saboterima, 
špekulantima itd. i itd., svim onim koji su svojom zločinačkom 
djelatnošču pokušavali da udare na temelje naše socijalističke • 
države i na revolucionarne tekovine naše borbe. Njihovo otkri
vanje pretstavlja naročiti značaj za našu zemlju, ukazuje na kva- | 
litete i sposobnosti našeg isljedničkog aparata koji se u novim 
uslovima bori novim crganizacionim formama.



Međutim, po krivičnom postupku stare Jugoslavije isljedna 
služba bila je drugojačije postavljena. Pokretanje krivičnog po
stupka imao je u rukama državni tužilac, koji je formalno bio 
organ ministarstva pravosuda, a ustvari je bio organ ministar- 
stva unutrašnjih poslcva, to jest, policiski organ. Državni tužilac 
je bio organ gonjenja, dok je samo isljeđenje bilo usretsredeno. 
kod suda, i to kod istražnog sudije, ili kod policiske vlasti. Kri
vični postupak stare Jugoslavije je podvajao funkciju gonjenja 
od funkcije isljedenja, iako one obe u sebi uključuju gonjenje 
okrivljenog. Izdvajanjem funkcije isljedenja od funkcije gonjenja 
i stavljanjem isljedenja u nadležnost istražnog sudije išlo se za 
tim da se nametne pogrešno shvatanje kao da rad istražnog 
sudije odgovara u svemu radu suda kao organa pravosuda. A šta 
je u stvarnosti bilo? Okrivljeni je u istražnom sudiji stvarno 
imao ne sudiju, onoga koji treba da izriče pravdu, nego svoga 
tužioca, organa koji krivično goni. Ovome treba dodati da je po- 
stojao specijalni sud za zaštitu države, da, je u njemu postojao 
specijalni isljednik i da su policiski izvidaji po djelima iz Zakona
o zaštiti države imali punu pravnu važnost za sud, iz čega mo- 
žemo izvesti zaključak o pravom karakteru krivičnog postupka i 
suda stare Jugoslavije. Kao što kaže Lenjin: »Sud je u kapitali- 
stičkom društvu bio prvenstveno aparat ugnjetavanja, aparat 
buržoaske eksploatacije«.

Novi načrt karakterišu novi pravni instituti, koje nije pozna
vala procedura stare Jugoslavije. Novina koju donosi naš proje
kat, koju ne poznaje ni naša pravna praksa, jeste ustanova pri
premne sjednice. Pripremna sjednica pretstavlja takav institut 
po kome se krivični predmet može prethodno razmotriti i pre 
odredivanja sudskcg pretresa. Pripremna sjednica slijedi podno- 
šenju optužnice a prethodi glavnem pretresu pred sudom. Ona 
sačinjava prethodni postupak pred sudom, koji je normiran u 
glavi XVI načrta. Ustanova pripremne sjednice je od neobične 
važnosti za naš krivični proces. Na prvom mjestu, cva ustanova 
pretstavlja još jednu garantiju za interes gradana, koji zahtije- 
vaju da pred sud dolaze samo oni krivični piredmeti koji su sazreli 
za presudenje. Pored toga, ona služi kao garancija gradanima 
koji se pozivaju na krivičnu odgovornost da bez dovoljno osnova 
neče biti predani sudu. Pripremna sjednica če poslužiti i kao sred
stvo za ujednačavanje pravnog kriterijuma javnog tužioca i suda, 
po svim konkretnim pitanjima koja su na dnevnom redu. Ovim 
'se u našu proceduru unosi jedna nova ustanova koja če biti od 
velike važnostLza naše pravosude.

Medutim, krivični postupak bivše Jugoslavije nije poznavao 
ustanevu pripremne sjednice, več institut prigovora protivu



optužnice, koji je praktički davao mogućnosti strankama da odu- 
govlače i koče okončanje krivične stvari. Pored toga, ustanova 
prigovora nije imala ni osnova, pošto optužnica ne pretstavlja 
meritorni sudski akt po kome bi viši sud morao da instancionalno 
odlučuje.

Dalju novinu zakonski predlog predvida kod postupka dru- 
gostepene instance. Drugostepeni postupak regulisan je u glavi 
XIX. Predlog zakona usvaja i sprovodi sistem dve instance, si
stem koji je postavio Ustav i Zakon o uređenju narodnih sudova. 
Po ovom predlogu, drugostepeni postupak ima apelaciono-kasa^ 
ciono-revizioni karakter, pošto presudu prvostepenog suda dru
gostepeni sud može da potvrdi, da preinači ili da ukine i vrati 
prvom sudu na ponovno odlučivanje. Samu pak presudu viši sud 
razmatra po službenoj dužnosti i van granica žalbe, vodeči ra 
čuna o svim nedostacima krivičnog postupka i presude. Drugo
stepeni sud^igpituje, dakle, i osnovanost i zakonitost presude, ne 
vezujuči se za žalbene razloge stranaka.

Kao jedini oblik pravnog lijeka predvidena je žalba, koja nije 
vezana za krute formalnosti i formalizme. Sem toga postupak je 
po predlogu dosta uproščen, jasan, pristupačan, demokratičan i 
lišen mnogih formalnosti, koje nisu neophodne i nužne. On stoji 
strogo na principu da se u drugostepenom postupku ne može po- 
goršati položaj osudenog ako se samo osudeni žalio na presudu, 
dakle, ne dozvoljava »reformatio in peius«. Povodom žalbe tu
žioca drugostepeni sud može po predlogu višeg tužioca doneti 
odluku i u korist optuženog. Ovaj postupak sadrži sve odredbe 
kojkna je cilj da se omoguči pronalaženje materijalne, a ne for
malne istine i u drugostepenom postupku. Nasuprot ovome, dru
gostepeni postupak u staroj Jugoslaviji bio je vrlo komplikovan, 
složen, težak, nejasan i vezan za razne formalizme. On je predvi- 
đao veči broj drugostepenih sudova, više oblika žalbi, ograničenje 
iznošenja novih činjenica i dokaza itd. itd. Formalizam postupka 
išao je na štetu stranaka, jer se bezrazložno odugovlačio, a nesa- 
vesni advokati imali su široke mogučnosti da i tako spor postu
pak još više razvlače.

Ustanova sudskog nadzora, koju predvida i ovaj predlog, 
pretstavlja sigurno sredstvo u rukama javnih tužilaca i pretsednika 
vrhovnih sudova za utvrđivanje zakonitosti. Ovirn vanrednim 
pravnim sredstvima mogu se pobijati i pravosnažne odluke suda, 
ako su one nezakonite. Odluke suda konstitutivne su naravi, jer 
viši sud koji je nadležan za donošenje odluke po zahtjevu, po- 
stupa kao drugostepeni sud. Prema tome, i ova ustanova našeg 
procesnog prava dosljedno je sprovedena na naprednim princi-



pima. Odluka o zahtjevu nema deklarativni karakter. Medutim, 
po krivičnom postupku buržoaske Jugoslavije, samo je vrhovni 
državni tužilac bio ovlaščen, po službenoj dužnosti ili po nalogu 
ministarstva pravde, da podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti,,
o kome je odlučivao kasacioni sud. U onim retkim slučajevima 
kad je sud prihvatio zahtjev i konstatovao povrede »zakonitosti«, 
odluka suda, po pravilu, nije imala pravno dejstvo za optuženogr 
več je bila deklarativnog karaktera. Samo izuzetno ona je mogla 
da ima pravno dejstvo i to jedino u slučaju nahodenja suda.

Napominjemo da se Predlog zakona o krivičnom postupku 
odlikuje revolucionarnošču svojih načela, demokratičnošču svojih 
ustanova, sistemom koji je naučno postavljen i obraden. On se 
odlikuje čistotom jezika, sažetošču, preglednošču, jasnočom, pri- 
stupačnošču i sistematikom. On pretstavlja krupan doprinos našem 
krivičnom zakonodavstvu i ima višestruki značaj. * m

Na prvom mjestu, na polju sudskog, procesualnog zakono- 
davstva dobijamo nov zakon koji daje jedinstveni sistem krivično- 
procesnih normi. On če, najzad, izvršiti ujednačenje naše pra- 
vosudne prakse.

Primjena ovog zakona značiče još jače učvrščenje zakonito
sti, učvrščenje revolucionarnih tekovina naše borbe i dalji razvoj 
u izgradnji socijalizma.

On če našoj teoriji pružiti nove, široke mogučnosti za naučnu 
obradu i razradu svih instituta i odredaba zakona, i na taj način 
dače mogučnosti da se naša pravna nauka obogati.

Primjena zakona o svakidašnjoj djelatnosti sudova, javnog 
tužioštva omogučiče dalje razvijanje naše pravosudne prakse.

Naši narodi ovim zakonom dobijaju močno orude za borbu 
protivu svih onih koji uzaludno pokušavaju da ometu istoriski 
proces razvoja naše nove države koja ide u bolju i srečniju 
budučnost.

Najzad, naši narodni sudovi, javno tužioštvo i isljedni organi 
dobijaju još jedan zakon koji če im omogučiti 'ispunjenje njihovih 
krupnih zadataka. (Odobravanje).

Potpretsednik: Odredujem 10 minuta odmora.

(Posle odmora)

Potpretsednik: Drugovi narodni poslanici, sednica se na
stavlja. O predlogu zakona koji je na dnevnom redu za reč se 
prijavio narodni poslanik Vladimir Simič. (Dugotrajan aplauz).

Vladimir Simič: Drugovi narodni poslanici, iz obrazloženja 
Ministra pravosuda i iz njegove reči na današnjoj sednici, iz



dosta kratke ali veoma sadržajne analize zakonskog .predloga, 
koju je dao izvestilac drug dr Radmilovič, i, najzad, iz opsežne 
analize koju je dao moj predgovornik, drug Crnogorčevič, mi 
bismo, i bez ranijeg proučavanja i upoznavanja, dobili veoma ' 
dobar presek ovoga projekta zakona i poznavanje svih ustanova 
i načela koji su u njemu sadržani. Tome nesumnjivo služi i izvan- 
redno dobar i koristan pregled istoriskog razvoja krivičnog po
stupanja u toku Narodnooslobodilačke borbe, kao i docnije, posle 
oslobodenja, koji je u svom govoru dao drug Crnogorčev'ić. I ja 
sam imao nameru da se zadržim na razmatranjima ustanova i 
načela koje sadrži i na kojima se osniva ovaj zakonski predlog i 
da time, eventualno, doprinesem njegovom obrazloženju i reljef- 
nosti toga preseka, ali bi to sada bilo suvišno.

Ali, pored pravne i istoriske analize zakonskog predloga koji 
je pred nama, neče biti na odmet ako pokušamo i jednu vrstu 
psihološke analize sa jednovremenim sociološkim osvrtom na 
lijegovu sadržinu, jer se radi, s obziirom na našu društvenu stvar
nost, o jednom veoma važnom zakonskom predlogu.

Moj predgovornik se u svome govoru osvrnuo, pored osta- 
log, i na problem formalizma i materijalne strane zakona uopšte, 
pa je citirao, uostalom vrlo srečno, misao Karla Marksa, koji 
je te osobine zakona uopšte onako slikovito, kako je u kratkom 
citatu pokazano, izložio. I u diskusiji vodenoj u Zakonodavnom 
odboru bilo je ;reči o tome problemu. Tamo smo povodom Pre
dloga zakona o krivičnom postupku takođe govorili o problemu 
formalizma koji, kao što je poznato, prema klasifikaciji u 
pravnoj nauči, spada u formalno pravo. Ja sam baš istakao 
misao da krivični postupak, kao zakon u novoj Jugoslaviji, 
rie zadržava samo osobine forrnalnog prava, kako je to svaki 
od nas starih pravnika još u škotskim klupama naučio. Time, 
naravno, niisam mislio da se krivičnom postupku, ili sudskim 
postupcima uopšte, može oduzeti formalni karakter, niti ^da 
se on može istrgnuti iz oblasti formalnog prava, gde nesumnjivo 
spada. Time sam samo hteo da istaknem one osobine ovoga pro
jekta koje, u našim novim uslovima, pretstavlja ju nešto u suštini 
hovo i jednu pravnu kategoriju, koja, kao uostalom i celokupno 
'pravo, proističe iz objektivne društveno-ekonomske i političke 
stvarnosti nastale kod nas u toku i posle Drugog svetskog rata.

Kada :se ta straria ovoga projekta hoče da osvetli i da se o 
njoj govori, najbolje je, kako se meni čini, uzeti u razmatranje 
osnovnu namenu ovoga zakona i postaviti pitanje: čemu on ima 
da služi? Odgovor na ovo pitanje, što je savršeno prirodno, nalazi 
se u samem zakonskom predlogu. Njegova namena je- istaknuta



več u članu prvom. Ali, ako ostavimo po strani taj odgovor u 
samom zakonskom tekstu i ako pristupimo slobodnijoj analizi nje
gove sadržine u celini, mi slobodno možemo reči: on služi iznala- 
Ženju istine. 1 kako istima, več po samoj logici, može da bude ili 
formalna istina, ili materijalna istina, — ne govoreči o apodiktič- 
noj ili matematičkoj istini, koje u postupku ne dolaze u obzir, — 
to se več na problemu kategorije istine u krivičnom postupku po
stavlja i rešava osnovno .pitanje njegove sadržine- i suštine. Či- 
tava istorija krivičnog pravosuda svodi se uglavnom na razvoj 
ove osnovne i bitne karakteristike krivičnog postupanja. Jedno- 
Vremeni razvoj napredne pravne nauke odgovara u punoj meri 
vekovnoj borbi progresivnih snaga u društvenom životu da se 
od formalne istine u krivičnom pravosudu prede na materijalnu 
istinu. Ideja o materijalnoj istini je konačno pobedila. Ona zato 
pretstavlja tekovinu, možemo reči, kulturnu tekovinu napredne 
pravne nauke. To isto .načelo, kako je sa ove govornice več na- 
glašeno, nalazimo i u zakonima o krivičnom postupku u prosto
sti, bilo je prihvačeno i u staroj Jugoslaviji, a nalazi se i danas 
u zakonima država u kojima vlada kapitalističko ekonomsko-dru- 
štveno uredenje i formalna demokratija.

Da bih bliže odredio svoju misao, naime, da Predlog zakona
o krivičnom postupku koji pretresamo nema samo i čisto obe
ležja formalnog prava, potrebno je da prethodno postavim pi
tanje: u čemu se sastoji formalizam zakona o postupanju u kri
vičnom pravosudu? On se pre svega sastoji u onim zakonom 
prepisanim formama pri ispitivanju Činjenica odlučnih u jednom 
konkre*nom slučaju, a u cilju p'ravilnog zaključivanja, da bi se 
došlo do istine. Te forme treba da garantuju največi moguči ste
pen istinitosti radi ostvarenja zakonitosti, radi zaštite toga naj- 
večeg dobra. U ovorne procesu zaključivanja postupa se formali- 
stički kada se od činjenica po isistemu njihovog rasporeda u slične 
kategorije dolazi do istih zaključaka, a to če reči, kada sudlja 
koji sud-i može svoju savesi; potpuno da umiri ako je, bilo u ra- 
riijim slučajevima, bilo prema uobičajenoj ili formalnoj logici, 
našao opravdanje za takav svoj zaključak. U službi garantije 
individualnih pirava i ostvarenja zakonitosti, ovaj formalizam u 
zaključivanju izvrgao se u šablonizam i doveo je do suprotnosti 
u odnosu na željene gadatke. Bio je potreban dug istoriski razvoj 
da se izide iz ovog šablonizma. To je razlog da je u Predlogu za
kona o krivičnom postupku prihvačeno načelo slobodne ocene do
kaza, a to znači da pri donošenju zaključka na osnovu činjenica 
»udija nije vezan nikakvim zakonom propisanim formama o tome 
kako če zaključivati, več je u oceni činjenica Slobodan. Istina je da



lo ne pretstavlja novost u ovom .predlogu, kao što je istina da je 
načelo slobodne ocene dokaza postojalo i ranije i da i danas po
stoji u zakonodavstvima drugih država. Ono je isto tako kulturno 
nasleđe napredne pravne nauke. 

Ali, sada nailazimo na onu stva1r koja je u ovom problemu 
hitna i od suštinske važnosti. Ako je sudija slobodan u oceni do
l{aza i činjenica, postavlja se .pitanje: da li je ta njegova sloboda 
apsolutna? Da li on uistini nije ničim ograničen kad zaključuje i 
kad izriče pravdu? Da li se, radi emancipacije od formalizma u 
kr<ivičnom postupku, otišlo u drugu krajnost, Jwja, pošto sc radi 
o ljudima, može da se izvrgne u arbitrarnost, pa i u samovolju 
sudija? Odgovori na ova pitanja zavise od dr uš t vene stvarnosti 
u kojdj žive i delaju ljudi, .pa medu njima i oni koji sude, i oni 
kojima se sudi. Sudija koji, izolovan, r.ak ljn čujc, odlučuje i sudi 
u krivičnim predmetima, ograničen je i moti v isan je društvenom 
stvatnošću u kojoj živi i dela. U situaciji .klasnog društva on je 
neminovno rnotivisan shvatanjima i ideologijom vladajuće klase 
u takvom društvu. On je u krajnjoj analir.i prclslavnik te gospo
dareće klase, pa se zato s pravom ,govori, u takvim situacijama, 
o klasnom pravosuđu, ili o pravosudu koje je za;utnik irnteresa 
vladajuće klase u društvu. Duboke dntšlveno ekonomske pro
mene, kao i političke promene, ko je s11 kod nas ,fstoriska činje
nica, ovlašćuju nas da u ovoj novoj situaciji o načelu materijalne 
istine i 10 načelu slobodne ocene dokaza 11 krivičnom pravosuđu 
'govorimo drukčije i .da o tim načelima , 11 našoj novoj stvarnosti, 
ističemo plromene i u samim shvatanjillla opsega i domašaja Uh 
načela u njihovoj praktičnoj primeni a isto lako i u njihovoj teo
riskoj i naučnoj obradi. Mi se nadamo i 1S pravom možemo vero
vati da će naša pravna nauka ovaj probk'm još dublje analizirati 
i da će ga naučno obraditi, jer on zaista, po mom mišljenju, pret
stavlja ono što je za naše pravo bitno i karakteristično. 

l\ ada u jedno j društveno j sredini sva prirodna blaga, sva 
sredstva proizvodnje, kada najveći i za narodnu privredu na~
odlučniji deo imovine, - da se izrazim tom rečju u njenom naj
širem smislu, - postanu opštenarodna svoj ina, onda se suprot
nosti koje se pojavljuju između individualnih prava gradana, 
s jedne, i zajednice, s druge strane, ublažavaju, suprotno onome 
što neki misle, da se pooštravaju. U situaciji u kojoj su prirodna 
blaga, sredstva proizvodnje i imovinska dobra uopšte rečeno, _u 
rukama po jedi111aca, onda se takvi p~jcdinci, bilo da . ~o~ed~j.u 
imovinska dobra, bilo da ih ne poseduju kao pretstavmc1 mdtv.t
dualnih prava u suštini nalaze u stanju otpora prema pravu koje 
11 takvom društvu vlada. Ako su posednici imovinskih i proizvod
nih d10bara zato što ih to pravo u potpuno slobodnom njihovom 
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koriščenju u izvesnom stepenu sputava, a ako nisu posednici 
takvih dobara zato što ih konkretna situacija odnosa prema ta- 
kvim dobrima u njihovom sticanju, ili njihovoj pravednoj raspo- 
deli radi životnih potreba .onemogučva i sputava. To je razlog da 
je napredna pravna nauka u takvom otporu pojedinaca nalazila 
nove izvore prava, koji je, kada se radilo o onim pojedincima koji 
nisu .posedovali nikakva imovinska dobra sem svoje radne spo
sobnosti, bio opravdan, spontan i kroz koji se bunila ljudska pri
roda protivu osnovne životne nepravde, pa samim tim i protivu 
optužbi i protivu sudenja i protivu još većeg zla koje su imali 
da podnose — protivu kazni.

Suprotno tome, u situaciji u kojoj je uspostavljen potpuno 
drukčiji društveno-ekonomski i politički poredak, u kome su naj- 
veči deo prirodnog blaga, sredstava proizvodnje i imovine postali 
'opštenarodna imovina i u kojoj se izgraduje socijalizam, odnos 
izmedu individualnih prava gradana i društvene organizacije su- 
stinski je izmenjen. U takvoj stvarnosti pojavljuju se dva bitna 
i osnovna interesa. Opšti interes, u kome su sadržani i interesi 
pojedinaca, u kome su oni konsumirani, kako to pravnici kažu, 
i drugi opšti interes, da se pravilno regulisavaju odnosi izmedu 
opšteg interesa i individualnih prava gradana uopšte, k ato i da se 
pravilno suzbijaju antisocijalni akti pojedinaca napose.

Suzbijanje antisocijalnih akata pojedinaca vrši se putem kri
vičnog pravosuda, tome cilju služi, dakle, i krivični postupak. 
Kada se ima na umu naša nova društveno-ekonomska i politička 
stvarnost, onda se jasno ukazuje kako važnost toga postupka, 
tako i novina funkcija državnih organa koji u njemu učestvuju. 
Ja znam da če kritičari ovoga predloga svoje primedbe uglavnom 
da svedu na činjenicu da je po tome predlogu isledna, istražna i 
optužna vlast usretsredena u jednom organu. Oni če govoriti: 
kad ste vi tako stvar uredili, onda je nemogučno da se pravna 
primena objektivizira, kako se to kaže, da se iznade materijalna 
istina i da  se u toj materijalnoj istini i u toj objektivizaciji pri- 
mene zakona jednovremeno sadrži i garantija zaštite privatnih 
prava i individualnih prava gradana, bez obzira da li su ona u 
sukobu sa opštim interesom zbog nastupelog antisocijalnog akta, 
ili nisu.

Medutim, baš je ta sadržina oVoga predloga zakona ono što 
je u njemu i suštmsko. Baš okolnost da se u našoj stvarnosti 
opšti društveni interes pojavljuje kao osnovni zadatak, da se 
njome obuhvataju i štite individualna prava pojedinaca, baš ta 
okolnost služi kao baza našem novtom sistemu krivičnog progona 
i optužbe. Taj sistem se oslanja na našu novu društveno-ekonom- 
sku i političku stvarnost u kojoj je, bez obzira na hijerarhfju dr



žavnih vlasti, — kojoj po našim shvatanjima jedinstvenosti na
rodne vlasti nema mesta, — ipak jedna državna funkcija istak- 
nuta veoma visoko, a to je, drugovi narodni poslanici, javni tu
žilac. Kao izabranik narodnog pretstavništva on se stara o tome 
da opšti interesi zajednice budu zaštičeni i da jednovremeno; 
individualna pfrava gradana budu garantovana. Javni tužilac, ja 
hih ga nazvao i javni branilac, jeste organ narodne vlasti koji u 
svojoj funkciji usretsreduje ono staranje koje je za svako dru
štvo najvažnije, a to je staranje o zakonitosti. Kada se, pri torne, 
radi o zakonitosti u socijalizmu, o s'o c i j ali st i č k o j zakonitosti, onda 
se s pravom može da kaže o zakonitosti višeg stepena. To je 
razlog da je on u našem sistemu ovlašćen i da pokrene postupak, 
i da otvori istragu, i da tuži odredenog pojedinca, i da ga brani, i 
to ne samo za vreme trajanja procesa, nego i posle završenog 
procesa, pa da mu čak i kaznu oprosti, ili da sadejstvuje u tome 
da se ona smanji, da izdejstvuje njegovu rehabilitaciju i — što 
je najvažnije — da ga pošalje, ne kao nekad u kazamate i buka- 
gije, ne da sprovodi prema tome pojedincu samo osvetu, nego 
da ga pošalje u kazneno-popravni zavod, da ga pošalje u vaspitni 
.zavod., da se stara o njegovom zdravlju, o njegovoj duhovnoj 
ličnosti, o njegovom ponovnom uključivanju u društvo, o nje
govom vaspitanju i prevaspitanju. Jer, u tome je osnovni smisao 
kaznenog progona u novoj Jugoslaviji.

Sve to nije tako bilo. Postojali su razni sistemi. U naprednoj 
pravnoj nauči bilo je veoma mnogo predloga da se u torne smislu 
kazna shvati i organizuje njeno izvršenje. Medutim, danas je to 
kod nas stvarnost. Kad je to tako i kad svaki pojedinac može slo- 
bodno da kaže: ja u tužiocu, koji me tuži, imam jednovremeno i 
punu i jedinu (u tom momentu, kad se u tom položaju nalazi) 
zaštitu; jer, on se mora da stara i o tome kako če se prema meni 
sprovoditi istraga ; da li če ona biti pravilna, da li če se materi- 
jalna istina u postupku utvrdivati i da li če se i u kolikoj meri 
ostvariti, da li če se sve ono što zakon propisuje u tom momentu 
prema meni izvršiti ili ne. Konačno, kad sve to bude gotovo, on 
če još imati prilike, i ovlaščenje i dužnost, da se i dalje o takvoj 
ličnosti stara. Kad je to tako, to je nešto suštinsko i to je razlog 
koji me navodi da tvrdim da ovaj Predlog zakona o krivičnom 
postupku ne može da se klasifikuje, kao što je klasificiran ranije 
u pravnoj nauči, samo kao formalno pravo i samo kao zakon 
iormalnog postupka. Takvo staranje koje čini i koje javni tuži
lac ima ovlaščenje i dužnosti da čini, ovlaščuje i nas da odgovo
rimo kritičarima: Da, vi takvu jednu ustanovu i ne možete da 
ozakontte i niste u stanju da prihvatite. Zašto? Iz prostog razloga, 
što vi tražite jednu drugu harmoniju i drugu ravnotežu izmedu



1.1lbocijalnog dela koje je učinjeno od strane jednog pojcdi1 tca i 
.t-Pg društva, a naša halrmonija - k•oju mi tražimo - i na . .::.a 

1 tvrwieža, koju hoćemo da usposia\"imo usled te porcmećcllosii 
bog individualnog antisocijalnog akta koji je učinjen, naša har

Ili 111ija ima sasvim drugi. smisao. Taj smisao je u tome da taj 
p,.jcdi.nac shvati, da razume, i da konačno u sebi, u svoloj dui'.i, 
1dobrt da je izvr~io akt protiv opšteg interesa, a da je opšti inte
.,.s jcdnovremeno i njegov lični intE.<res. To je socijali stički smi
.to novog pl av•osuda u novoj Jugoslaviji. (Aplauz). On ima to 
!.t shvati i kad on to shvati i odobri, razume se, postaće u našoj 
lrža vi potpuno ramopravan član sa oSilalim njegovim sugrađa
nima, sa ostal im gradanima. 

A staranje o tom vaspitno-popravnom momen tu , staran je o 
lome šta će i kako će da bude sa tim pojedincem uglavnom je u 
tukama javnog tužioca. Eto, zato je javni tužilac taj koji pokreće 
postupak jer je povreden opšti interes, on otvara istragu jer 
traži suc1enje, •on traži materijalnu istinu jer hoće pravilnu pre
udu i jer se, i kad sc presuda izvrši, stara za to, on ima i ovla
ćenje a i dužnost mu je, što je glavno, podvlačim, on ima i dalje 
la se s tara o tome šta će sa takvim po jedincem biti. 

Mi ćemo na ovom zasedanju imati i Predlog zako.na o izvr
l'nju kazni, pa ćemo videti u čemu je smisa•o izvršenja kazni kod 

nas, i mi ćemo shvatili i razumeti da se tu uglav11om ·radi o po
pr avnim zavodima, o popravnim zavodima u vaspitnom smislu, 
u kojima se, ukoliko se tiče omladine i maloletnika koji se ogreše, 
lvaraju takve ustanove, koje nikada i nigde nisu post•o jale, a i 
la ne govorim o staro j Jugosla vi ji, nego ustanove ko je ne po
toj e ni širom celog sveta , izuzev zemalja koje imaju istu dru
tveno-ekonomsku stvarnost i k•oje se na isti način kao i mi sta
tju o krivcima i njihovom popravljanju. 

Ovo ne~oliko reči, drugovi narodni poslanici, treba da nam, 
har je moja želja, pokažu da mi pred sobom imamo jedan izvan-
(•clno važan zakon, i da mi tom zakonu dajemo novi smtsao, da 
111 0 mi .recipirali sve ono što iz kulturnog i naprednog prava po
toji kod pra\·osuda kao dobro, kao što naša narodna država 
1 lokupno kulturno nasleđe u sv·ima ostalim oblastima i discipli-

nama neguje, poštuje i ceni, vršeći na taj način selekciju teko 
1r1a i vrednosti kulturnih, naučnih, prosvelnih, političkih i svih 

lt ugih vrednosli i tekovina iz prošlosti i dajući im agens, dajući 
111 života, da .se ide u budućnost zajedno sa prosvcćeonim masama. 
1poznatim sa onim što je u pro~l1osti bilo najbolje. 

Kad ,pri svemu lome imamo na umu da smo prihvatili laički 
!Pmenat u pravosuclu , da smo prihvatili sudij u porotnika, i kad 
1mislimo za momenat narodni sud u njegovoj sednici u času 
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kad_se pov_~kao i sudiju koga smo 4Qstavlii og-radenog sa dva gra
danma koJI će ga u istraživanju materijalne istine da pomognu, 
mi m._ožemo biH uvereni, možemo verovati, perspektiv'110 bar biti 
uvereni u pravilan i napredan razvoj našeg 1pravosuda na osnovu 
zakona koji ćemo danas, ja se nadam, svi da prihvatimo. 
(Aplauz). 

Potpretsednik: Reč ima narodni poslanik dr Ivo Karner. 

Dr Ivo Karner (Izborni srez Osljek, NR Hrvatska): Drugovi 
narodni zastupnici, na ozakcmjenje predloženi nam krivični po
s tupnik zaslužuje našu naročitu pažnju. On takvu pažnju zaslu
žuje ne samo zbog toga što 1preistavlja velik i važan zakonski 
prijedlog, nego i zbog toga što će - kad bude postao zakon -biti 
nov i značajan dio u izgradnji našega prava, koje je suštinski 
novo pravo, socijalističko pravo na izvjesnom stupnju razvoja. 

Taj krivični postupnik ima zapravo dvostran pravno-politički 
tilj . Jednom SV'O jom stranom on od dntn\"eno opasnih djela štiti 
našu na.rodnu državu, njen pra\·ni poredak, njenu socijalističku 
izgradnju te ličnost i prava njenog gradani•na. Iz toga općeg cilja, 
za kojim ide svaki naš propis iz krivičnog zakonodavstva, proizi
,azi posebni cilj krivičnog postupka: utvrditi faktične okolnosti 
·svake konkretne krivične stvari, otkrivati krivična djela, utvrđi
vati i kažnjavati krivce. Faktične, pak, okolnosti konkretnog slu
čaja moraju biti utvrdene u suglasju sa stvarnošću, dakTe istjnito, 
i to materijalno a ne samo formalno istinito. Prema tome, nepo
sredan cilj krivi·čnog postupka jesle utvrdivanje materijalne istine 
u krivičnoj stvari, kako bi bili kažnjeni samo oni koji su uistinu 
krivi i samo toliko koliko su uistinu krivi. Načelo materijalne 
istine je, dakle, osnovno načelo na kojem je zasnovan predloženi 
krivični postupnil<. Materijalnu istinu sud, javni tužilac i isljedni 
organi ustanovljuju slobodnom ocjenom dokaza, što znači da nisu 
vezani ni za kakva dokazna pravila u ocjeni da li postoji izvjesna 
činjenica. . . 

Za ostvarenje svojih c'iljeva predložC'11i postupak predviđa 1 
potrebne garancije, i to naročito u pogledu lica pozvanih na kri
vičnu odgovornost, pošto je baš okrivljeni onaj prema kome se 
primjenjuju prinudne mjere, i č!Ja sud~in~ zaVlisi ~d ~ješenja nje
gove krivične stvari. Te garanciJe su bttm, sastavm d1o procesn?_g 
sustava. U predloženom krivičhom postupku .procesne garanciJe 
su brojne, realne i efikasne, jer taj postupak licima koja. su po
zvana na odgovornost daje široke i stvarne mogućnosb da se 
brane od optužbe, da optužbe pobijaju, da izn?se ~užne doka~e u 
~voju odbranu, da ulažu žalbe na radnje isl_Jedmh Ofl{ana 1 na 
odl11kc suda. Takvo rješenje pitanja procesmh garanCIJa u pre-



~lutcnom postupku proizilazi iz istinski demokratskih osnova, na 
kojima je taj postupak sazdan. Te osnove utvrđene su ponajprije 
lanom 118 našeg saveznog Ustava, koji ,propisuje pravo okriv

lJ noga na obranu kao ustavno načelo. Zatim je i::;to načelo pro
pt ano i u čl. 6 Zakona o ruredenju sudova ·kao rukovodeće načelo 
narodnog pravowda. N a pok on veoma važna procesna garancija 
nepovrediv·osti ličnosti jugoslovenskog građanina, i to takoder 
kao ustavno načelo, propisana je u članu 28 našeg saveznog 
llatava, prema kome nitko ne može biti zadržan u pritvoru duže 
od tri dana bez pismenog i obrazloženog rješenja suda ili javnog 
tu!foca . Procesne garancije osiguravaju građanina od neosno
vane optužbe, od neosnovanog ograničenja njegove slobode, od 
vih nezakonitih i neosnovanih radnja organa koji vode borbu 

protiv krivičnih djela. • 
Položaj okrivljenoga bio je različit u raznim krivtčnim po

tupcima. Neki od njih pretvarali su okrivljenoga u bespravan 
bjekat djelatnosti i.sljednih organa i suda, a neki od njih davali 

okrivljenome više ili manje procesnih prava i njihovih garan
. Pitanje pravnog položaja okrivljenog u krivičnom postupku 

različito se rješava u raznim epohama, u raznim društvenim uvje
tima. Ono se rješava u zavisnosti od šireg pitanja, od pitanja 

položaja ličnosti u ovoj ili onoj državi, u ovoj ili onoj 
uštveno j zajedrl1ici. 

Pitanje odnosa izmedu interesa zajednice i interesa ličnosti 
krivičnom postupku u socijalističkoj državi postavlja se i rje
a sasvim drugačije nego u građanskoj državi. Socijali

sud pretstavlja i osigurava interese cijeloga naroda, -a ne 
. Zato je zaštita interesa ličrrosti socijalističkog grada

i okrivljenog, od mogućih grešaka te od neosnovane 
njegovih pr-ava i zakonitih interesa njegovih, interes 

zajednice, same države, neodeljivi dio socijalističkog pra
- ·vm•u111 a. Pojačano čuvanje inter,esa države u krivičnom postupku 

jeva 1i pojačano čuvanje interesa ličnosti u tom postupku . 
Socijalistička država zainteresirana je u tome da nijedan 
anin ne bude nezakonito ograničen u svojim pravima, da 

ne bude neosnovano pozvan na odgovornost, da nitko ne 
nepravilno osuđen, da sud donese osuđujuću presudu samo 
kada je optužba nedvojbeno dokazana. 

Briga o ljudima, osiguranje njihovih prava, slobode i dosto
a, neotuđiva su obilježja sociljalističkog društva. 

Predloženi krivični postupnik izraz je napredne pravne 
•~auke. po kojoj je krivičlni postupak zakonom pr·opisani .poredak 

ja i odnosa isljednih, javnotužilačkih i sudskih organa, te 
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gradana na koje se odnosi djelatnost tih organa. Ipak se taho 
shvaćanje i naučanje pojma o krivičnom postupl<tJ bitno ·raz"li
kuje od građanske teorije kri\ ičnog postupka kao pravnog odnosa, 
budući da je kod napredne praV'ne nauke o pojmu krivičnog po
stupka riječ o sasvim različitim i drugačije shvaćc11im odnosima. 
Predloženi krivični postupni!< pogotovo zabacujc takozvanu nor
mativnu teoriju o krivičnom postupku, po kojoj sc 11 procesnim 
normama izražavaju forme vr~enja pravosuđa. Takvo shva
ćanje krivičnog postupka zanemaruje i prikriva klasnu nara\' 
krivičnog postupka i njegov politički ka rakter, jer ono odvaja 
formu od sadržaja i ukla1nja iz svoga proučavanja one društvene 
odnose i klasne interese koji se izražavaju u formama kri\ičnog 
postupka. 

Krivični postupak svake države, kao i cijeli pravni državni 
poredak, izražava i štiti interese vladajuće klase. Njegova je 
narav klasna, jer pretstavlja skup zakonom predviclenih sred
stava, pomoću k_ojih država vodi borbu s krivičnim djel1ma, to 
jest, sa onima koji ustaju protiv vladajuće klase, kojoj pripada· 
državna vlasi. 

To je sadržina krivičnog postupka, i to je ono što odreduje 
njegove zadatke. 

Jedna od glavnih odlika predloženog krivičnog postupnika je 
kontradiktornost njim propisanog postupka. To znači da je 
ustrojstvo postupka takvo da je funkcija optužbe odvojena od 
funkcije presudivanja spora i da optužcnome pripada pravo kon
tradicirati, to jest, osporavati i pobijati optužbu pred sudom. 
Funkci ja optužbe pripada javnom tužiocu, koji sam ne rješava 
spor nego podržava optužbu pred sudom. Optuženi se brani pred 
~udom od optužbe i to kake lično, lako i pomoću branitelja. 
Takva forma osigurava punoću i svestranost sudskog ispitiva:nja 
slučaja i garantira prava optuženoga. 

Načelo kontradiktornosti postupka pretstavlja davanje tu
žiocu i optuženom efikasnih procesnih prava; a to znači da su 
optuženom data za obranu ista prava koja su data tužiocu za 
podržavanje optužbe. Povrh toga optuženi je unekoJ.;.ko čak i po
godovan pred tužiocem, i to, na primjer, na taj nači111, što ima 
pravo da govori poslije tužioca, što ima pravo posljednje -riječi. 
;to ima pravo davati objašnjenja bilo kad u toku sudske 
i str age itd. 

U socijalističkom krivičnom postupku veliki je značaj načela 
kontradiktornosti. To načelo proizilazi iz suštine socija lističkog 
suda i iz zadataka se;cijalističl<eg pravosuđa. To je načelo soci 
jalističkog demokratizma, demokratizma koji osigurava sve 
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k strano ’spitivanje svih okolnosti slučaja, široko odgojno djelo- 
vanje svakog sudskog pretresa i zaštitu prava lica koja uče

či stvuju u postupku.
p. Baš načelo kontradiktornosti postupka u največoj mjeri osi
rji gurava postizavanje materijalne istine o stvari kao osnovnog 
ic, načela krivičnog postupka.
-jj Od ostalih značajnih načela kojima je prožet predloženi kri-'
v] vični postupnik treba naročito istači načelo javnosti, po kome se 
[-■ sudski pretres, po pravilu, vrši javno, to jest, i u prisutnosti lica 
a: koja ne učestvuju u postupku, dakle, u prisutnosti publike; i to 

z a t o  da bi se odgojno uticalo na široke slojeve naroda, i da bi 
i(: se sudski rad stavio pod javnu kontrolu, — kako bi se na taj 

način povečalo povjerenje prema sudu i podigao njegov ugled, 
i Nadalje, tu treba istači načelo usmenosti, to jest, načelo da

se pretres, po pravilu, vrši saslušanjem usmenih izjava i obja- 
šnjenja svih učesnika u postupku, putem usmenog raspravljanja 

j  svih okolnosti slučaja i svih dokaza skupljenih o tom slučaju, 
kako bi učesnici u postupku — a medu njima i optuženi — mogli
o njemu dati svoja usmena objašnjenja.

I, napokon, treba istači. načelo neposrednosti postupka, koje 
se sastoji u tome što sud na sudskom pretresu o činjenicama 
koje se utvrđuju, po pravilu, saznaje neposredno, to jest iz ori
ginalnih izvora, dakle, od samih svjedoka, od samih vještaka itd., 
a ne posredno, to jest, kazivanjem drugih lica o opažanjima svje
doka, vještaka itd.

Načela javnosti, usmenosti i neposrednosti s načelom kon
tradiktornosti pretstavljaju ona demokratska procesna načela u 
predloženem postupku, koja :— organski povezana — osigura- 
vaju postizavanje materijalne istine o stvari 'kao osnovnog na
čela tog postupnika.

Jedno od naročitih procesnih prava optuženoga, prema pre
dloženem krivičnom postupniku, jest njegovo pravo da na sud
skom pretresu ima branitelja. U teškim slučajevima, ili kad optu
ženi nije u mogučnesti da se brani sam, on čak mora imati 
branitelja.

Osnovni zadatak branitelja u krivičnem postupku je u tome 
da, kao pretstavnik optuženoga, bude pomočnik suda u skupljanju 
? provjeravanju dokaza na korist optuženika, radi osiguranja 
svestranosti i pravilnosti rješenja stvari.

No, iako je branitelj pretstavnik optuženoga, on je u izvje- 
■snoj mjeri ipak samostalan prema optuženiku, pošto je funkcija 
odbrane javna, društvena funkcija. Branitelj je učesnik u vršenju 
narodnog pravosuda, i zato nisu sva sredstva, koja sam optu- 
/:enik bira u svrhu svoje odbrane, prihvatljiva i za branitelja.



Kraj sve te samostalnosti, branitelj je ipak dužan poduzeti 
sva zakonska sredstva za obranu optuženika.

Konačno, predloženi krivični postupnik odlikuje se i svestra- 
nim nastojanjem da se utvrdi materijalna istina te donese pra
vilno r  jesen je o sporu i nakon izrečene presude, pa i nakon pra- 
vosnažnosti presude. Sredstva, pak, za postignuće toga cilja jesu 
tzv. pravni lijekovi. Naime, protiv odluka sreskog ili okružnog 
suda, donetih u prvom stepenu, dopuštena je žalba na viši sud. 
Drugostepeni, pak, sud ima pobijanu presudu ispitati u cjelimi, to 
jest, bez obzira da li se presuda žalbom pobija u cjelini ili samo 
djelomično. Kod svih, pak, pravosnažnih presuda dopusten je 
zahtjev za obnovu postupka, odnosno zahtjev za vanredno ubla- 
žavanje kazne, odnosno zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Drugovi narodni zastupnici, predloženi krivični postupnik, 
kako po svojim ciljevima i načelima, tako i po garancijama i 
metodama koje propisuje, zbilja je izraz napredne pravne nauke, 
jer te ciljeve ii načela, garancije i metode izvodi iz istinski demo
kratskih postavki. Na ta j način on če biti propis vrlo podesan za 
zakonito vodenje krivičnog postupka, kakvo smo predvideli u 
većem dijelu krivičnog zakonika; i stoga izjavljujem da ču gla- 
sati za predloženi krivični postupnik. (Aplauz).

Potpretsednik: Ima reč narodni zastupnik Brano Savič.
Brano Savič (Izborni (srez kladanjsko-vlasenčki, NR Bosna 

i Hercegovina): Drugovi narodni poslanici, projekat novog kri
vičnog postupka pojavljuje se u sklopu krivičnog zakonodavstva 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije sa jedinstvenim za- 
datkom da služi zaštiti našeg istinski demokratskog poretka u 
fazi ostvarenja socijalističkog uredenja. Na ta j način naš buduči 
krivični postupak sa Krivičnim zakonikom pretstavlja dijalektičku 
povezanost, koja je došla do izražaja u članu 1 Opšteg dijela Kri
vičnog zakonika.

Krivičnim zakonikom i ovim našim buduoixn krivičnim po- 
stupkom postiže se, s jedne strane, puno obezbjedenje naše dr
žave i našeg društveno-ekonomskog i političkog uredenja, a, 
s  druge strane, u največoj su mjeri zaštičena prava gradana 
postavljanjem krivične odgovornosti i kazne, kao i postupak za 
njihovu primjenu, u zakonske okvire.

U skladu sa našim demokratskim principima, koji su kao 
tekovina Narodnooslobodilačke borbe dobili svoju formulaciju u 
Ustavu FNRJ i u ustavima narodnih republika, na istim tim prin
cipima zasniva se naše zakonodavstvo, te i krivični postupak 
koji je predmet današnje diskusije.



Demokratičnost našeg krivičnog postupka zasniva se na
I dosljedno razradenim principima materijalne istine, javnosti, ne

posrednosti, usmenosti i kontradiktornosti.
' Г  Princip materijalne istine stavlja u dužnost sudu da po svom 
' slobodnom sudiskom uvjerenju, ocjenom svih dokaza, utvrduje 
' postojanje činjenica odlučnih za postojanje krivičnog djela i kri-
II vične odgovornosti. Pri tome sud, težeči da ustanovi potpunu 

istinu, mora istraživati i ocjenjivati kako dokaze koji idu na 
jtetu optuženog, tako i one u njegovu korist. Da bi sud mogao 
doči do pravilne ocjene dokaza po svom slobodnom sudiskom 
uvjerenju, načela usmenosti i neposrednosti obezbjeduju sudu 
pravilnu ocjenu svih izvedenih dokaza.

Uz ova načela, princip javnosti postupka obezbjeduje punu 
povezanost organa pravosuda sa našim trudbeničkim masama, 
koja se ispoljava u vaspitnom uticaju suda na narodne mase 
razotkrivajuči na javnim pretresima neprijateljsko djelovanje 
Jtetočinskih elemenata u odnosu na naše državno i društveno- 
ekonomsko uredenje, kao i u odnosu na prava društvenih orga
nizacija i prava gradana — naših državljana.

Svjedoci smo baš u posljednje vrijeme velikog pretresa koji
se razvijao pred Vrhovnim sudom NR Hrvatske protiv narodnih • 
neprijatelja, koji su ubačeni u našu zemlju od strane neprija- 
telja naše države i naših naroda. Neosporno je taj proces razot- 
krio pred širokim masama svu njihovu izdajničku ulogu i opa- 
snost koja je prijetila našim narodima i koja je spriječena isklju- 
čivo budnošču i požrtvovanošču organa bezbjednosti, a krivci 
privedeni zasluženoj kazni brzim i pravilnim postupanjem organa 
javnog tužioštva i pravosuda.

S druge strane, javnost našeg krivičnog postupka obezbje
duje svestranu kontrolu trudbeničkih masa nad radom organa 
pravosuda.

Pretresajuči danas Prijedlog zakona o krivičnom postupku 
nužno je istači temeljnu razliku izmedu krivičnog postupka bivše 
Jugoslavije i projekta našeg novog krivičnog postupka.

Da bi uočili u suštini tu razliku, mi ne možemo poči sa for
malnim metodom, jer bi nas on odveo pogrešnim putem. Mi 
moramo naš krivični postupak promatrati u sklopu cjelokupnog 
našeg jedinstvenog pravnog sistema, koji je nastao i koji se dalje 
izgraduje na bazi našeg društvenog uredenja i u vezi našeg pro- 
gresivnog razvoja u pravcu socijalističkog društvenog poretka.

Na taj način, principe novog krivičnog postupka, koji su često 
po svojoj formalnoj postavci skoro istovjetni sa formulacijama 
starog zakona, mi moramo dovoditi u vezu sa onim korenitim
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promjenama koje su rezultat uspješno završene Narodnooslobo
<Hlačke borbe. Ovakvim povez•ivanjem sa našom društvenom 
·stvarnošću, principi našeg .novog krivičnog postupka dobijaju 
novu sadržinu oprečnu i različitu istoimenim priucipima starog 
·krivičnog postupka. 

Princip slobodnog sudijskog uvjerenja, princip javnosti i 
•ostaH principi našeg krivičnog postupka dobijaju dubok demo
•kratski značaj obzirom da se primjenjuju u državi našeg t·ipa, 
naime u državi narodne vlasti, socijalističke privrede, bratstva i 
jedinstva naših naroda. 

Slobodno sudijsko uvjerenje je poznavao i stari jugosloven
ski krivični postupak, ali to slobodno sudijsko uvjerenje bilo je 
slobodno samo u granicama kraljeve samovolje 1 u granicama 
interesa vladajuće kapitalističko-šovinističke klike. 

šta znači danas slobodno sudijsko uvjeren je? 
Danas slobodno sudijsko uvjerenje znači da je sudija vezan 

samo zakonom, a to znači interesima trudbeničkih masa naše 
zemlje, i u skladu s tim interesima donosi se i cjelokupno naše 
zakonodavstvo. 

Dok je slobodno sudijsko uvjerenje s tarog krivičnog po
stupka, pod plaštom demokratičnosti, bilo za~tiia mteresa vlada
~uće klike, a ustvari služilo izrabljivan ju l rudbenika i ugnjeta
vanju naroda, dotle naš sudija, sudt'ći po slobodnom sudijslwm 
uvjerenju, a na osnovu povjerenja koje mu je izborom ukazao 
narod, služi za~titi osnovnih interesa trudbeničkih masa na;e 
države. 

Naš Prijedlog zakona o krivičnom pos tupku odlikuje se, za 
razliku od starog postupka i po tome ~lo je veoma pristupačan 
širokim masama naroda. Dok je stari postupak svojim forma
lizmima i nejasnim postavkama bio potpuno odvojen od naroda, 
dotle naš postupak jednostavnim i jasnim izražavanjem lako je 
shvatljiv i zato 'će ga svaki naš građanin vrlo lako upoznati. N·i 
ova razlika nije slučajna, već je uslovljena činjenicom da je stari 
postupak služio kao sredstvo ugnjetavanja narodnih masa, a naš 
postupak, naprotiv, služi obezbjedenju interesa naroda. 

Mi se nalazi~o u periodu ostvarivanja velikih zadataka Pe
togodišnjeg plana, u borbi za izgradnju socijalističkog poretka u 
našoj zemlji. U toj borbi izvjesni neprijateljski elementi nastoje 
raznim saboterskim aktima i destruktivnim radom da ometu brzi 
razvoj naše države. 

Ovim zakonom, organi bezbjednosti i organi pravosuda do
bijaju snažan zakonski instrumenat u . ruke, koji će im omogućiti 
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da vršenjem svojih zadataka efikasno zaštite povrede interesa 
naših naroda, ma s koje strane dolazile.

Naše trudbeničke mase, predvodene svojom avangardom, 
Komunističkom partijom Jugoslavije pod rukovodstvom Central- 
nog komiteta na čelu sa maršalom Titom, dobice i ovim zako
nom punu zaštitu u ostvarenju visokih ideala za koje se one ne
sebično zalažu ispoljavajući nevideni socijalistički takmičarski 
elan. Zato izjavljujem da ću glasati za predloženi zakon. (Aplauz).

Potpretsednik: Ima reč Toma Kuturec.
Toma Kuturec (Izborni srez kruševsko-brodski, NR Make

donija): Drugovi narodni poslanici, Zakon o krivičnom postupku 
je jedan od najvažnijih zakona u krivičnom zakonodavstvu. 
Predlog zakona o krivičnom postupku za novu Jugoslaviju pret
stavlja logičan rezultat naše Narodnooslobodilačke borbe, stva- 
ranja nove države, države novoga tipa narodne demokratije. 
Ovaj Predlog zakona opredeljuje rad sudova, javnih tužioštava 
i istražnih organa u vezi sa krivičnim gonjenjem i krivičnim 
pravosudem, a to je važna funkcija organa narodne vlasti. Da 
bi se pravosude razvijalo pravilno i ispravno, jedan od najvažni
jih uslova je da se ima dobar zakon o krivičnom postupku. Pre
dlog zakona o krivičnom postupku, koji se nalazi pred nama, je 
jedan dobar zakon, koji odgovara našim uslovima i potrebama. 
On se umnogome razlikuje od zakona stare Jugoslavije.

Jedna od najznačajnijih odlika .našeg Predloga zakona o 
krivičnom postupku je u tome što se sastav sudova razlikuje od 
sudova stare Jugoslavije. Naime: prema našem zakonu sreski 
i okružni sudovi, koji sude u prvom stepenu, javljaju se u sastavu 
od jednog redovnog sudije i dvojice sudija-porotnika koji dolaze 
■iz redova širokih radnih masa i koji su izabrani od pretstavničkih 
tela. Medutim, prema zakonu stare Jugoslavije, sudili su samo 
redovne sudije, direktno postavljene od ministra odnosno od 
kralja.

Značajno je da se podvuče i to da se ceo krivični postupak 
prema predlogu zakona vodi na jeziku dotične narodne repu
blike. Ovo je karakteristično i treba da se naglasi i zato što se 
na taj način daje mogučnost licima da se potpuno slobodno izra
žava ju, da razjasne okolnosti. Na taj se način najsigurnije može 
doei do materijalne istine. Prema Zakonu o krivičnom postupku 
stare Jugoslavije, razume se, krivični postupak se vodio ofici- 
jelnim jezikom, koji je bio tud znatnom delu podanika.

Prema našem Predlogu zakona o krivičnom postupku, su
dovi, javna tužioštva i istražni organi obavezni su da prikupljaju
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i ispituju ne samo one okolnosti koje terete optuženog, no i one 
okolnosti koje im koriste, i to sa jednakom brižljivošću, pri čemu 
se pazi da lica koja ne poznaju zakone ništa ne trpe od toga. 
Osobito se vodi briga da se sačuvaju prava odbrane optuženih 
lica.

Sve ovo govori da zakon traži da se ispituje i pronađe prava 
materijalna istina, koja je i cilj ovog zakona. Optužena lica, 
znači, nisu objekti več subjekti u krivičnom postupku, lica koja 
imaju veliko zakonsko pravno polje za odbranu.

Prema krivičnom zakonu stare Jugoslavije, sreski sudovi 
bili su nadležni za sudenje po krivičnim delima, za koja nije bila 
predvidena kazna veča od jedne godine lišenja slobode. Medu- 
tim, prema ovom predlogu sreski sudovi su za neka dela nadležni 
da izriču kazne i do 10 godina lišenja slobode sa prisilnim radom, 
a za neka dela i do 20 godina. To je od velikog značaja zbog toga 
!sto se narodu pruža velika olakšica u tom smislu, jer je največi 
broj krvičnih dela u nadležnosti sreskih sudova, koji su bliži 
narodu.

Naši narodi pozdraviče, bez sumnje, ovaj zakon sa oduševlje- 
njem, jer če u njemu videti jemstvo za očuvanje tekovina naše 
Narodnooslobodilačke borbe, konsolidaciju naše narodne demo
kratije, stvaranje našeg socijalističkog zakonodavstva. Bez 
razlike i bez obzira na besprincipijelne klevete koje se bacaju 
na nas, mi čemo smelo i sigurno iči napred pod rukovodstvom 
faaše slavne Komunističke partije Jugoslavije na čelu sa našim 
velikim učiteljem maršalom Titom i izgradičemo socijalizam.

Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakonski predlog. (Aplauz).
Potpretsednik: Pošto je lista govornika za ovu tačku dnev- 

nog reda iscrpena, pristupamo glasanju o Predlogu zakona o 
krivičnom postupku. Koji narodni poslanici glasaju za ovaj za
konski predlog, molim da dignu ruku. (Svii dižu ruku). Ima li 
ko protiv? (Nema). Prema tome, objavljujem da je Predlog 
zakona o krivčnom postupku u Saveznom veču jednoglasno 
primljen.

Prema Ustavu i našem poslovniku, primljeni zakonski pre
dlog biče upučen Veču naroda na rešavanje.

Pošto je vreme odmaklo, današnju sednicu zaključujem, a 
sledeču zakazujem za sutra u 17 časova.

(Sednica je zaključena u 19,40 časova).



VEĆE NARODA

Treća sednica
(29 septembra 1948)

Početak u 17,10 časova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram treću sednicu VI redovnog zasedanja 

Veća naroda Narodne skupštine Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije.

Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar drug Joža Mili 
vojević.

Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.
Sekretar Joža Milivojevič čita zapisnik druge sednice od 28 

septembra 1948 godine.
Pretsednik: Prihvata li Veče pročitani zapisnik? (Prihvata).. 

Pošto Veče prihvata pročitani zapisnik, zapisnik se overava.
Izvolite čuti saopštenja pre dnevnog reda.
Saopštavam Veču da je Savezno veče dostavilo Veču na

roda na rešavanje Predlog zakona o krivičnom postupku onako 
kako je usvojen u Saveznom veču. Tekst ovog zakonskog pre
dloga istovetan je sa tekstom zakonskog predloga koji je konačno 
usvojen u Veču naroda. U smislu člana 75 našeg poslovnika, 
pretres ovog zakonskog predloga je dovršen i biče dostavljen 
Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ radi proglašavanja i objav- 
ljivanja.

Saopštavam Veču da je Odbor za inostrane poslove Veča 
naroda podneo izveštaj o svom konstituisanju: Za pretsedmka 
izabran je Ivan Gošnjak, za potpretsednika Sreten Vukosavljevič 
i za sekretara dr Aleš Bebler.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnog reda je: pre
tres Predloga zakona o izvršenju kazni. Molim druga izvestioca 
Dragoljuba Iliča da pročita i obrazloži odborski izveštaj.



I z v e s t i i a c  D r a g o l j u b  Ilič (NR Srbija): (čita izveštaj Zakono- 
davnog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, pred vama je Predlog zakona o 
izvršenju kazni. Ja sam uveren da ste ga vi pazljivo proučili i sa 
njegovim se odredbama bliže upoznali, pa ste mi time kao izve- 
stiocu znatno olakšali dužnost da se potanko upuštam u izlaganje 
njegovih osnovnih načela. Pri svem tom smatram za nužno da 
se sa nekoliko reči osvrnem na nekoliko glavnih momenata.

Opšta načela kaznene politike postavio je Opšti deo Krivič
nog zakonika. Zakoni koji njemu sleduju ili če sledovati, i od 
kojih ste neke več usvojili na sadašnjem zasedanju, razvijaju te 
osnovne smernice i upotpunjuju krivično-pravni sistem naše dr
žave. Takav je i zakon koji se danas nalazi pred vama.

U predlogu koji vam je upučen reproducirana je osnovna 
svrha kažnjavanja koja je sadržana u članu 2 Krivičnog zako
nika, kao i put kojim se ona ostvaruje. A kao prvo pitanje koje 
projekat rešava jeste pitanje nadležnosti za izvršenje kazne. Pri 
tom su najvažnije vrste kazni stavljene u nadležnost organa 
Ministarstva unutrašnjih poslova, dok su druge prepustene sudu 
iil drugim državnim organima, več prema vrsti kazne i nadležno
sti organa za njeno izvršenje prema posebnim zakonskim pro- 
pisima.

Glavno pitanje koje zakonski predlog rešava jeste pitanje 
izvršenja kazni lisenjem slobode s prinudnim radom, kazni po- 
pravnog rada i pitanja organizacije kazneno-popravnih ustanova. 
U tom pogledu zakonski predlog predvida da se kazna lišenja 
slobode s prinudnim radom i lišenja slobode izdržava u kazneno- 
popravnim domovima i zatvorima. Za maloletnike je predvideno 
da ove vrste kazni izdržavaju u posebnim popravnim domovima 
za maloletnike, a za bremenite žene u zaštitnom domu za po- 
rodilje.

Pri tom je unutrašnja organizacija kaznenih ustanova tako 
podešena da se postigne glavna svrha kažnjavanja i izvršenja 
kazni: prevaspitanje osudenih i njihovo vračanje po izdržanoj ili 
oproštenoj kazni zajednici da kao njezini korisnii članovi sara- 
duju na njenom unapredenju i u socijalističkoj izgradnji zemlje.

Kao glavno sredstvo za takvo prevaspitanje predviden je 
fizički rad u državnim i zanatskim i industriskim preduzečima pri 
kazneno-popravnim ustanovama. Radi postizavanja te svrhe 
predvida se osnivanje stručnih zanatskih i poljoprivrednih škola, 
a u popravnim domovima za maloletnike još i škola za opšte 
obrazovanje. Naročita pažnja pokloniče se kulturno-prosvetnom



radu, čega radi osnovaće se pri tim ustanovama biblioteke ko
jima će se osuđenici moći koristiti. 

Za rad koji, po pravilu, iznosi 8 časova osuđeni će dobijati 
naknadu ukoliko postigne određenu normu. Osuđenom koji tu 
normu prebaci, ili se bude istakao novatorstvom, pronalascima 
ili racionaliza torstvom pružirće se bolji uslovi za život i dati 
druga preimućstva. 

Svima osuđenim zagarantovana je zdravstvena zaštita i so· 
cijalno osiguranje. Posebna, pak, zaštita obezbeđena je breme
nitim ženama, to jest, onim koje su u bremenitom stanju upu
ćene na izdržavanje kazne ili nad kojirma se kazna izvršuje. 

Slične, brižljivo razrađene i pažljivo redigovane odredbe 
sprovedene su kroz projekat i u pogledu izvršenja kazne poprav
nog rada. 

U projektu su isto tako ponovljena i bliže razradena načela 
sadržana u K:rivičnom zakoniku po institutu uslovnog otpusta. 
Posebno poglavlje sadrži odredbe o izvršenju kazni proteriva
njem, kako nad domaćim, tako i nad stranim osuđenima. 

Svima ovim odredbama Predlog zakona o izvršenju kazni 
upotpunjuje naš krivično-pravnil sistem i izvesno će doprineli 
učvršćenju zakonitosti u zemlji. Sa toga razloga, u ime Zakono
davnog odbora, molim vas da predloženi projekat ozakonite. 

Na kraju, mogao bih napomenuti da je u projekat, kakav je 
prvobitno bio podnet, Zakonodavni odbor ovoga Veća uneo, u 
saglasnosti sa poverenikom Vlade FNRJ ili po predlozima koji 
su mu naknadno stigli od K:omiteta za zakonodavstvo, izvesne 
izmene, koje su sve imale za svrhu da zakon učine konciznijim, 
jasnijim ili da ga dovedu u sklad sa drugim zakonskim propisima. 
Najvećim delom to su izmene stilske prirode, pa kako su one pri
lično obimne, a vi ste ih dobili, mislim da je dovoljno što na njih 
ukazujem. Sam ću glasati za ovaj zakonski predlog. (Aplauz). 

Pretsednik: čuli ste izve;taj Zakonodavnog odbora. Otva
ram diskusiju po ovom zakonskom predlogu. Raspravljaće se u 
načelu i u pojedinostima. Ima reč prijavljeni govornik narodni 
poslanik Go j ko G arčević. , . 

Gojko Garčević (NR Crna Gora): Drugovi narodni posla
nidi, u Opštem dijelu K:rivičnog zakonika postavljeni su osnovni 
pri nei pi krivičnog zakonodavstva i kaznene politike u našo j 
zemlji. Donošenjem ovog zakona stvoreni su preduslovi za bržu 
razradu i upotpunjavanje našeg krivično-pravnog sistema, što 
doprinosi daljem učvršćenju zakonitosti: u našo j zemlji. 

Predlog zakona o izvršenju kazni spada u grupu zakona iz 
oblasti krivičnog prava; njime se popunjava jedna značajna 
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praznina u našem zakonodavstvu i doprinosi upotpunjavanju či- 
tavog našeg krivično-pravnog sistema.

U Predlogu zakona o izvršenju kazni u potpimosti su za- 
stupljeni osnovni principi našeg kaznenog zakonodavstva o zna
čaju i cilju kažnjavanja. Kazna se po njemu izriče protivu onih 
lica čija je društveno opasna djelatnost upravljena protivu na
rodne države, njenog pravnog poretka i socijalističke izgradnje. 
Cilj kazne je da se uništi svaka društveno opasna djelatnost i da 
se odvrati i spriječi osuđeno lice da ne čini krivična djela, da se 
prevaspita i popravi osuđeno lice ii da vaspitno djeluje na ostale 
članove društvene zajedniee u cilju njihovog odvračanja od či- 
njenja društveno opasnih radnji. Ovim predlogom cilj izvršenja 
kazne u potpunosti je saobražen cilju kažnjavanja.

Predlog zakona o izvršenju kazni precizira koji organii izvr- 
šuju pojedine vrste kazni i na koji se način izvršuju, tako da se 
ovim predlogom potpuno obubvata i reguliše čitava materija iz 
cve oblasti kriviičnog prava.

Kazne lišenja slobode sa prinudnim raaom i lišenja slobode 
izdržavaju se u kazneno-popravnim domovima. Maloletnici izdr- 
žavaju kaznu u naročitim popravnim domovima za maloletnike, 
a majke porodilje u zaštiitnom domu za porodilje. U samim do
movima osudena lica grupišu se prema vrstama krivičnih djela 
za koja su osudena, vrsti i dužini trajanja kazne. Prema ovim 
okolnostima za svaku grupu osudenika primjenjuju se odgova- 
rajuče vaspitne mjere, koje če najviše doprinijetii prevaspitavanju 
osudenih lica kako bi po izdržanoj kazni postali korisni članovi 
društvene zajedniee.

Zaštitni dom za osudene porodilje pretstavlja specijalni tip 
kazneno-popravnih domova, koji je dosada bio nepoznat u si
stemu kaznenih ustanova. Sve osuđene bremenite žene, bez obzira 
na vrstu izvršenog krivičnog djela i veličinu kazne, dolaze u dom 
tri mjeseca prije porodaja i ostaju u njemu dok dijete navrši go- 
dinu dana života. Dom je organizovan prvenstveno kao zdrav
stvena ustanova, majka i djeca su pod nadzorom ljekara i drugog 
sanitetskog osoblja.

Sva lica osudena na kaznu lišenja slobode sa prinudnim 
radom, na kaznu lišenja slobode i na kaznu popravnog rada 
imaju pravo i dužnost da rade. Rad je glavno sredstvo za preva- 
spitavanje osudenih lica. Kroz rad usavršavaju se u več izučenim 
stručnim znanjima ili se uče znanjima za koja imaju najviše 
sklonosti. Naročita briga u ovom pravcu posvečuje se maloljetni- 
cima i onima koji nemaju određeno zanimanje. Ovakva lica za 
vrijeme izvršavanja kazne izuče pojedine zanate čime se omo-
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gučava da se po izdržanoj kazni uključe u privredu i postanu 
korisni članovi zajedniee. Da bi se što više razvio smisao i volja 
za radom, osuđenici koji ispune normu dobijaju naknadu za svoj 
rad, a onima koji se istaknu prekoračevanjem radne norme, no- 
vatorstvom i racionalizatorstvom, pored novčane nagrade pri- 
znaju se još ii specijalne beneficije u ishrani, stanovanju i кге- 
tanju. Svu zaradu i eventualne nagrade osuđenici polažu kod 
uprave ka'zneno-popravnog doma. Jednom trečinom iznosa osu- 
etenici raspolažu za podmirenje svojih ličnih potreba, jednu tre- 
činu mogu poslati svojoj porodici., a jedna trečina smatra se kao 
obavezna štednja, koja se isplačuje osuđeniku po izdržanoj kazni. 
Ovim se osudenicima obezbeduje da po izdržanoj kazni raspo
lažu izvjesnim novčanim sredstvima koja če im korisno poslužiti 
dok se snađu u novom životu i stvore sebi uposlenje.

Pored fizičkog rada kao glavnog sredstva za prevaspitavanje, 
predlogom zakona predvida se naročito staranje i za kulturno- 
prosvjetno uzdizanje osudenika. U tom cilju u kazneno-poprav- 
nim domovima osnivače se biblioteke i analfabetski tečajevi za 
nepismene, a u kazneno-popravnim domovima za maloljetnike 
P kole za opšte obrazovanje.

Lica osudena na kaznu popravnog rada iizdržavaju kaznu 
radom koji, po pravilu, obavljaju u radnim grupama van mjesta 
svoga boravka.

Uveden je sistem radnih grupa, jer on privikava osuđenike 
na kolektivan rad i pruža bolju mogučnost političkog i kulturno- 
prosvjetnog vaspitavanja osudenika. Ukoliko se radi o licima 
osudenima na kaznu popravnog rada ispod tri meseca, dozvoljava 
se da kaznu izdržavaju pojedinačno i u mjestu svoga prebivanja. 
Lica osudena na kaznu popravnog rada van radnog vremena 
nalaze se u slobodu.

Opštim dijelom Krivičnog zakonika predvideno je da lica 
osudena na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom, lišenja 
slobode ii popravnog rada, ako su se toliko popravila da se može 
očekivati da neče i dalje vršiti krivična djela, a izdržala su polo- 
vinu dosudene kazne, mogu se uslovno otpustiti sa izdržavanja 
kazne. Ako se neko naročito istakao svojim radom i vladanjem, 
može biti uslovno otpušten i prije izdržane polovine kazne.

Način izvršenja kazne, kako je predvideno ovim zakonskim 
predlogom, takav je da se njime obezbijeduje svrha kažnjavanja 
predvidena Opštim dijelom Krivičnog zakonika. Za osuđenike 
koji če iizdržavatii kaznu na način predviden predlogom ovog za
kona obezbijedeno je da če se uništiti njihova društveno opasna 
djelatnost i da če se spriječiti da ne čine krivična djela, a osno



vano može se pretpostaviti da če se prevaspitati i popraviti i da 
će imati opšti vaspitni uticaj na druge članove društva u cilju 
odvračanja od vršenja krivičnih djela.

Prema torne, prihvatanjem predloga ovog zakona dobiče se 
još jedno močno oružje u borbi protiv klasnih neprijatelja, čija 
je društveno opasna djelatnost upravljena protiv naše narodne 
države, njenog pravnog poretka i njene socijalističke izgradnje, 
što če doprinijeti daljem jačanju i učvrščenju naše društvene 
zajedniee.

Izjavljujem da ču glasati za ovaj zakonski predlog. (Aplauz).
Pretsednik: Traži li još ko reč o ovom zakonskom predlogu? 

(Hajro Kapetanović: Molim za riječ.) Ima reč narodni poslanik 
Hajro Kapetanovič.

Hajro Kapetanovič (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi i 
drugarice narodni poslanici, donošenje Zakona o izvršenju kazni 
pretstavlja značajan doprinos izgradnji našeg krivičnog zako- 
nodavstva. Iako su u Opčem dijelu Krivičnog zakonika več sä- 
držani osnovni propisi o izvršenju kazne, važnost pravilnog i 
dosljednog sprovodenja naših kazneno-vaspitnih mjera tražila je 
da se ova materija razradi i proširi,

Več i prije donošenja ovoga zakona, s obzirom na pome- 
nutu potrebu, kao što je poznato, postojali su pravilnici o kazne
no-popravnim domovima i svim našim kaznenim ustanovama, 
zasnovani na istim onim načelima na kojima je postavljen i ovaj 
zakonski prijedlog. Sva osnovna načela i propisi ovog novog za
kona dosljedna su konkretizacija jednog od osnovnih načela 
naših kazneno-vaspitnih mjera, a to je, kako se u članu 2 nagla- 
šava, da se ostvari svrha kazne.

Kazni je cilj, pored uništavanja društveno opasne djelatno- 
sti i krivičnih djela osuđenog, prevaspitavanje i popravljanje osu- 
đenog kao i opšti vaspitni uticaj na druge članove društva u cilju 
odvračanja od vršenja krivičnih djela. Ovo načelo, kao što nam 
je svima poznato, nije neka novost koju ovaj prijedlog donosi, 
nego je to ozakonjenje naše prakse kako iz borbe, tako i iz do- 
sadašnjeg našeg društvenog života i rada.

I u staroj Jugoslaviji, iako je teorija, a često i zakon, go- 
vorio bar donekle o vaspitnom cilju kazne, praksa i kaznena 
politika onoga društva bila je sušta suprotnost. Opče je poznato 
da su postupci prema kažnjenicima stare Jugoslavije u praksi išli 
za tim da u svakom osudeniku iskorjene osječaj ljudskog dosto
janstva i da od njega stvore apatično i bezvoljno biče. Sva va- 
spitna sredstva stare Jugoslavije sastojala su se u maltretiranju
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ljudi po samicama, u tuči, ponižavanju ljudi sa okovima i raznim 
drugim mučenjima. Rad kažnjenika pretstavljao je bezdušno 
ropsko eksploatisanje. Posljedica ovakvih nečovječnih postupaka 
bila je masovna pojava povrata u kriminalitet, jer takav dru
štveni sistem i njegova kaznena poliitika stvarala je kriminalitet 
i delikvente ponovo vračala na put novih zločina i prestupa. A da 
i ne govorimo o stotinama besprizorne djece i maloljetnika — 
prekršitelja. O njima se ni je vodilo računa niti su poduzimane 
mjere za prevaspitavanje, nego se dopuštalo da podu na put kri
minala.

Kaznena politika i metodi stare Jugoslavije iz predratnog 
vremena nastavljena je još u drastičnijoj formi za vrijeme nepri- 
jateljske okupacije, kada je postupak prema zatvorenicima pre- 
šao u dosada nezapamčena zvjerstva i uniištavanja ljudskih života.
O tim zvjerstvima nad hiljadama nevinih patriota, ljudi, žena i 
djece, govore mučilišta u Jasenovcu, Gradiški, Lepoglavi i sl.

Naše kazneno-vaspitne mjere pretstavljaju suštu suprotnost 
kaznenoj politici buržoaskog društva. Mi ne ostajemo samo na 
platonskom formulisanju načela o vaspitnom karakteru kazne 
nego ga stvarno i konkretno sprovodimo u praksi. Najbolji dokaz 
za to jeste upravo ovaj prijedlog zakona, kojega mi danas ovdje 
pretresamo. U ovom zakonu načelo o vaspitnom karakteru 
kazne, načelo koje smo mi u praksi i dosada primjenjivali do- 
sljedno je izvedeno i svi propisi ovog zakona pretstavljaju nje- 
govu konkretizaciju.

Dok je u buržoaskom poretku rad pretstavljao bezdušno 
iskoriščavanje, dotle u našem sistemu rad osudenika pretstavlja 
zaista najbolje i najčasnije vaspitno sredstvo. Prema predlože- 
nom zakonu, osudenik je dužan i ima pravo da radi, kao što je 
to slučaj i sa svakim drugim gradaninom FNRJ, pod uslovima 
dostojnim čovjeka, pod uslovima pod kojima je rad zaista u 
stanju da pozitivno utiče na vaspitanje i uzdizanje čovjeka. Tako 
član 33 predloženog zakona predvida osmočasovno radno vri
jeme, dok član 36 predvida davanje novčanih. nagrada osudeni- 
cima koji postižu odredenu normu rada, kao ii isplatu nagrada 
kao i drugim radnicima za svaki postignuti učinak rada preko 
odredene norme i za svaki izvršeni prekovremeni rad.

Isti član predvida za osudenike kojii se istaknu racionaliza- 
torstvom i novatorstvom dodjeljivanje posebnih nagrada kao i 
pružanje boljih uslova života. Sva zarada koju osudenik privredi 
na ovakav način pripada njemu, pa čak sa jednom trečinom za- 
rade može odmah da raspolaže u cilju zadovoljenja ličnih potreba. 
Drugu trečinu može da šalje svojoj porodici, dok jedna trečina



zarade ostaje na čuvanju kod kaznene ustanove kao uštedevina i 
predaje se osudenom prilikom puštanja na slobodu.

Naročita briga o čovjeku ogleda se u propisu člana 39 prije- 
dloga, koji osudenom garantuje besplatnu zdravstvenu zaštitu i 
socijalno osiguranje u slučaju nesreče na poslu.

Koliko naša narodna vlast poklanja pažnju radu i životu 
osudenika i kakav vaspitni značaj ona pridaje radu, najbolje se 
vidi iz propisa člana 63 o uslovnom otpustu. U torn članu za osu
denika koji se naročito istakne svojim radom i vladanjem pred
videna je mogučnost uslovnog otpusta, čak Lbez obzira na vri- 
jeme koje je osudenik imao još da izdrži.

Prijedlog zakona naročitu pažnju posvečuje osudenim malo- 
Ijetnicima, pa tako član 34 predvida izbor posla za maloljetnike 
prema njihovim fiizičkim sposobnostima, ličnim osobinama i na- 
klonostima za odredenu vrstu posla, dok se po zakonu radno 
vrijeme osudenih maloljetnika odreduje tako da im se pruža 
mogučnost pohadanja škole za opšte obrazovanje i za izučavanje 
stručnih, zanatskih i tehničkih škola. Na taj način naša narodna 
vlast omogučava stotinama i stotinama dojučerašnjih besprizor- 
nika — maloljetnika prekršitelja da se oni prevaspitaju i postanu 
korisni članovi naše zajedniee. Ona im otvara perspektivi! da 
zajedno sa milionima naših trudbenika uzmu aktivnog učešča u 
izgradnji naše socijalističke otadžbine.

Ovakvi uslovi rada i života u vezi sa ostalim mjerama za 
prevaspitavanje osudenika, kao što su osnivanje privrednih pre- 
duzeča u kaznenim ustanovama, organizovanje nastavno-vaspit- 
nog i kulturno-prosvjetnog rada, što sve naš predloženi zakon 
predvida, jasno je da če od ogromne večine osudenika stvoriti 
korisne članove zajedniee, članove koji više neče biti opasni po 
društvo.

Stoga izjavljujem da ču glasatii za predloženi zakon. (Aplauz).
Pretsednik: Traži li još ko reč? (Ne javlja se niko). Ne traži 

niko. Završena je diskusija o ovom zakonskom predlogu.
Prelazimo na glasanje. Ko- glasa za ovaj zakonski predlog, 

neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Utvrdujem da je Predlog zakona o izvršenju kazni u Veču na
roda izglasan i da če se uputiiti Saveznom veču na rešavanje.

Druga tačka dnevnog reda je: pretres Predloga zakona o 
izmenama i dopunama Osnovnog zakona o prekršajima. Ima reč 
izvestilac Radovan Popovič.

[zvestilac Radovan Popovič (NR Srbija): Drugovi, narodni 
poslanici, Opšti dec Krivičnog zakonika, donet u ovom domu na
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prošlom zasedanju označi© je dela krivične odgovornosti koja 
sadrže potpuno krivične prekršaje. Medutim, mnogi krivični pre- 
kršaji koji ne nanose veću društvenu i ličnu povredu — kao, na 
primer, lične uvrede, manje povrede, manje krade nisu u Zakonu
o prekršajima, koji je isto donesen u ovom domu, označeni kao 
takvi, prema tome, ne mogu se kažnjavati ni kao prosta dela 
Krivičnog zakonika ni kao dela prekršaja, a ovim zakonom da- 
tim u ovoj dopuni, taj se nedostatak rešava.

Nadomeštavamo te male prekršaje kao kvalifikovana dela 
prekršaja koji se kažnjavaju administratiivno-disciplinskom 
kaznom.

Prema stavu 1 člana 5 Krivičnog zakonika — Opšti deo 
usvojeno je načelo da nema krivične odgovornosti za krivično 
delo, koje iako sadrži obeležje krivičnog dela predviđenog ii ozna- 
čenog u zakonu, pretstavlja neznatnu društvenu opasnost zbog 
malog značaja i zbog neznatnosti ili otsutnosti štetnih posledica.

Da ne bi učinioci takvih dela ostali! nekažnjeni donesen je 
Osnovni zakon o prekršajima, po kome če oni biti kažnjeni za 
prekršaje. Protiv njih če se pokretati administrativno-kazneni 
postupak, koji je teto tako sadržan u Osnovnom zakonu o pre
kršajima. No ukazuje se potreba da i ovakva krivična dela, to 
jest prekršaje, ceni javni tužilac, po čijem zahtevu bi se u ovim 
slučajevima pokretao administrativno-kazneni postupak, zbog na- 
pred iznesenog, kao i zbog toga da se kazne i učinioci dela gde 
se ne može govoriti o krivičnoj odgovornosti, a nema ni disci
plinske odgovornosti. Ovim predlogom dopunjava se definicija 
prekršaja kao i to da se administrativno-kazneni postupak po- 
kreče na zahtev javnog tužioca. I za te če se prekršaje po ovom 
predlogu primeniti sve vrste administrativnih kazni koje su 
predvidene u Osnovnom zakonu o prekršajima.

Najzad, trebalo je odrediti nadležnost za vodenje postupka 
za ove prekršaje, te je zbog toga proklamovana dopuna iz člana 
58 Osnovnog zakona o prekršajima. Prema toj dopuni admini- 
strativno-kazneni postupak u prvom stepenu za ove prekršaje 
vodi izvršni odbor sreskog ili gradskog, odnosno rejonskog na- 
rodnog odbora.

Pretsednik: Traži li još ko reč? (Ne traži). Pošto se niko- 
ne javlja za reč, prelazimo na glasanje. Ko glasa za ovaj zakon
ski predlog onako kako je predložen, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Pošto nema nikoga protiv, 
objavljujem da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Osnov
nog zakona o prekršajima jednoglasno usvojen. Ovaj zakon upu- 
tiče se Saveznom veču na rešavanje.



Prelazimo na treću tačku dnevnoga reda: pretres Predloga 
zakona o izmeni člana 37 stav 2 Zakona o državljanstvu Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije.

Ima reč Panko Brašnarov kao izvestilac Zakonodavnog 
odbora.

Известилац Панко Брашнаров (HP Македонија): (Чита изве- 
штај Заканодавног одбора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другари и другарки народни посланици, пред вас се навогја 
Предлогот «a законот за изменување чл. 37 ст. 2 во Законот за 
државјанството на Федеративна Народна Република Југославија..

По чл. 37 ст. 2 државјанин на ФНРЈ кој не желае да биде 
државјанин «а онаа народна република во која бил записан како- 
во родна република на 6 април 1941 година, а желае да стане 
државјанин на друга република, може да стори тоа само ако даде 
изјава пред народниот одбор на своето место на пребивавање 
до 30 јуни 1948 година.

Но поради незнање многу грагјани особено во Војводина не 
се ползувале од тоа право. Затоа по овој законопроект се бара 
тој срок да се продолжи до 30 јуни 1949 год. и се овластени 
народните републики да донесат зако>ни за регулирање на тој 
вопро-с.

Законодавниот одбор го моли Векјето на народите да го 
у.свои овој законопроект. (Аплауз).

Pretsednik: Traži li još ko reč? (Niko se ne javlja za reč). 
Ne traži niko. Prelazimo na glasanje. Ko glasa za Predlog za
kona o izmeni člana 37 st. 2 Zakona o državljanstvu Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog 
zakona o izmeni člana 37 st. 2 Zakona o državljanstvu Fe
derativne Narodne Republike Jugoslavije u Veču naroda izglasan 
i on če biti upučen Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o sticanju naučnog stepena doktora nauka. Kao zamenik 
izvestioca u ime Zakonodavnog odbora pročitače izveštaj drug 
Ninko Petrovič.

Zamenik izvestioca Ninko Petrovič čita izveštaj Zakonodav
nog odbora. (Videti prilog na kraju knjige).

Pretsedmk: Culi ste izveštaj. Otvaram diskusiju. Kao jedmi 
prijavljeni govornik ima reč narodni poslanik dr Stevan Jakov
ljevič.

Dr Stevan Jakovljevič (NR Srbija): Drugovi i drugarice na
rodni poslanici, u nizu mnogih korisnih zakona koji su prošli kroz.
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ovaj dom i preko ko jih se odražava revolucionarna borba naših 
naroda u toku Oslobodilačkog rata, pred nama je još jedan isto 
tako važan zakon, koji reguliše odnose naših najviše kvaliifikova- 
nih kadrova, predlog zakona o naučnim stepenima.

Ono što karakteriše našu stvarnost i sto današnjem poretku 
koji izgrađuje socijalizam daje temeljnu podlogu, to je sistemat
ska, planomerna izgradnja na svima poljima državne delatnosti. 
Ta aktivnost je i mnogostruka i raznovrsna. Ona paralelno 
zahvata i uslove materijalnoga života i ideološku postavku. Na 
onom srušenom brlogu kapitalističkoga poretka mi izgrađujemo 
novi društveni život, — mi izgradujemo socijalističkii poredak.

Ta izgradnja nije stihiska, več planska i zasnovana na nauč- 
noj podloži, a nauka je, opet, odraz našega života i ide naporedo 
•sa stepenom društvenoga razvitka. Nauka može i prevaziiči date 
uslove materijalnoga života. Ali i tada su svi njeni zaključci ipak 
logična posledica uslova iz kojih ona proizilazi. I zato nauka treba 
da bude tesno povezana sa društvenim životom ii da je prven
stveno stavljena u službu naroda i države. Svaka druga naučna 
delatnost koja je izvan opsega narodnoga života i stvarnosti 
koja nas okružuje, sklona je mistiici i idealističkom shvatanju, a 
što neminovno vodi mračnjaštvu i reakcionarnim shvatanjiima.

Mi smo svedoci dva istoriska razdoblja i iz jednoga poretka 
zakoračili smo u drugi. Mi smo u mogučnosti da ocenimo kako 
je nauka smatrana u staroj, kapitalističkoj Jugoslaviji, i koliko 
se obrača brižna pažnja na nauku danas, u novoj Jugoslaviji, 
koja formira svoj socijalistički poredak.

U staroj Jugoslaviji nauku su smatrali za luksuz. I pored 
sve oskudice u stručnim kadrovma govorilo se stalno o hiper- 
produkciji intelektualaca. Na univerzitetima se, na primer, pre
davalo bez ikakvog plana i programa, upravo prema ličnom na- 
hođenju nastavnika i njegovim sklonostima prema usko određe- 
noj naučnoj oblasti, ne vodeči pri tome računa o disciplinama 
koje su vrlo važne za široko znanje učenika. O potrebama zemlje 
i naroda nije se vodiilo računa. Doktorske disertacije bile su pro- 
izvoljne, mnoge sa maglovitom sadržinom gde je bilo i mistike, 
i fantazije, besmislenog lutanja i nagadanja, iako je život na
roda kiptio problemima i tražio hitna rešenja. Nauka je u onom 
vremenu bila kao neka kula od slonove kosti, u kojoj su bili za* 
tvoreni mnogi naučnici i do kojih val svakidašnjeg života nije 
mogao da prodre. Ali i ukoliko su se pojedini naučnici u svojim 
radovima i spuštali na nivo potreba zemlje, njih su odmah pri- 
hvatali kapitalistički monopoli i svi rezultati njihovih istraživanja, 
umesto da služe na dobro naroda, upotrebljavani su za bogačenje
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kapitalista. Kao klasičan primer služi nam upotreba, upravo 
zloupotreba, atomske energije u kapitalističkiim zemljama. I jače 
nego ikada postaje nam jasno da se korisna primena atomske 
energije može sprovesti samo u socijalističkom poretku, a nikako 
u kapitalističkom društvu. Ta neizmerna snaga atomske energije 
upotrebiće se u socijalističkom društvu na sreču i blagostanje 
čovečanstva, dok se u kapitalističkom poretku iskoriščava za ubi
janje ljudi.

U današnjo j Federativno j Narodnoj Republici Jugoslaviji 
odnosi prema nauči su se sasvim izmenili. Sa promenom poretka 
izmen jeni su u osnovi koncepcije o životu, o pogledima na pri - 
rodu i mišljenja. Prema tome, nauka nije više apstraktna niti 
zailazi u sfere van domena realnosti;, več je u svima svojim akci
jam a vezana za životne uslove, ona je, dakle, stavljena u službu 
naroda. Današnja nauka mora da se bori protivu zastarelih shva- 
tanja, mistike, zabluda, protivu idealističkog shvatanja društva 
i prirode i protivu svih reakcionarnih stremljenja. Ona mora da 
ima materijalističku postavku, da zastupa progresivnu ideologiju 
Marksa—Lenjina i da je kao takva u stkiadu sa ideološkim stre- 
mljenjima proizišlim iz revolucionarne borbe naših naroda. Pod 
uticajem svih tih faktora i uz snažnu podršku naše narodne vlasti 
i rukovodilaca, naša nauka izlazi iz one naučne i idejne statič
nosti i prelazi na dinamičan put, koji če omogučiti zdravo, pra
vilno i solidno izgradivanje tipa novog, narodnog intelektualca i 
stručnjaka, koji su toliko potrebni za ostvarenje zadataka Peto- 
godišnjeg plana razvitka narodne privrede.

Pred nama je novi zakon, kojii treba da reguliše sve odnose 
u formiranju najviše kvalifikovanih naučnih kadrova.

Donošenjem Predloga zakona o sticanju naučnog stepena 
doktora nauka, koji se pred nama nalazi, biče prvi put u našoj 
zemlji posebnim zakonom normirana ova važna materija. Kao 
što je to več naglašeno u obrazloženju Ministra za pitanja kul
ture v nauke, druga čolakoviča, u staroj Jugoslaviji ovo pitanje 
nije uopšte bilo uređeno, organizovano. Do 6 aprila 1941 godine 
u staroj Jugoslaviji bila su ustvari tri sistema doktorata na 
našim univerzitetima. Svi su oni uglavnom pretstavljali samo 
s'steme davanja akademskih titula, a ustvari to nisu bili pravi 
naučni stepeni. Na nekim fakultetima u Beogradu za polaganje 
doktorskih ispita traženo je od kandidata da je svršio fakultet, 
da je na njemu slušao dva semestra specijalni kurs za doktorat 
i da je, kao doktorant izradio dva povoljno ocenjena pismena 
rada iz oblasti naučne grupe iiz koje je doktorat napssao. Sam 
ispit sastojao se iz dva dela: usmenog i pismenog (odbrane diser
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tacije). Na nekim fakultetima Zagrebačkog i Ljubljanskog uni- 
verziteta doktorske ispite polagali su študenti u vidu usmenih 
rigoroza, bez prethodnog kursa i bez disertacije. Najzad, na 
nekim fakultetima doktorski ispit sastojao se samo iz izrade i 
odbrane izrađene disertacije ko jonfje  prilikom kandidat ispitivan 
iz naučne oblasti iz koje je disertacija uzeta.

Prilikom unifikacije univerzitetskog zakonodavstva u staroj 
Jugoslaviji, u 1930 i 1931 godini, pokušalo se da se uvede jedno- 
obraznii sistem doktorata na svima univerzitetima u zemlji. Me- 
đutim, ni za 10 godina od donošenja jedinstvenog Zakona o uni
verzitetima i Opšte uredbe o univerzitetima, propisi o jedno- 
obraznom sistemu doktorata nisu bili sprovodeni u žiivot, tako 
da je raznolikost navedenih sistema ostala sve do današnjega 
dana.

Ovim Predlogom zakona o sticanju naučnog stepena dok- 
tora nauka, pre svega, uvodi se« jedinstven sistem doktorata za 
celu zemlju, što je, s obzirom na sve ono što smo napred naveli, 
bilo i pravično i nužno. Po ovom sistemu naučni stepen doktora 
nauke može steči svaki naš građanin koji ima diplomu fakulteta 
ili visoke škole i koji izradi i javno odbrani doktorsku disertaciiju 
na odgovarajučem fakultetu ili odeljenju Akademije nauka. Na 
taj način, pružena je mogučnost najšireg interesovanja za naučni 
rad, jer kandidatura za polaganje doktorata nije uslovljena nt- 
kakvim formalnostima, kao što je to dosada bio slučaj, što je 
sužavalo krug interesenata za polaganje doktorskog ispita. Dalje, 
ovim zakonom daje se doktoratu karakter pravog naučnog ste
pena tako da ova institucija nije više samo formalna akadem
ska titula, kao što se to ranije shvatalo, več stvarna kvalifikacija 
koja se daje pravim naučnim radnicima. Najzad, .kao što je u 
vladinom obrazloženju ovog zakona podvučeno, predlog zakona 
cmogučava da se i ljudi iz prakse posvete naučnom radu i da, 
obrađujući teoriske probleme rešene u praksi, stiču naučne ste
pene doktora raznih grana nauka, što če nesumnjivo biti od velike 
koristi za napredak nauke uopšte.

U ovom predlogu zakona ima pored ostaloga i jedna vrlo 
važna novina u pogledu mesta gde se stiče naučni stepen doktora 
nauke.

Dosada, naučni stepen doktora nauka mogao se dobiti samo 
na univerzitetu. Medutim, po ovome predlogu to je mogučno i 
u akademijama nauka. U ranijim vremenima, mislimo na staru 
Jugoslaviju, Akademija nauka bila je jedna više manje statična 
ustanova, koja je samo registrovala naučne radove, radene izvan 
Akademije. Medutim, danas u našoj socijalističkoj zemlji, aka-
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đemije su dobile najviši naučni rang. Zadaci akademija nauka su 
danas da svojim snagama i svojim sredstvima doprinose podi- 
zanju i razvijanju teoretskih i primenjenih nauka, da izučavaju
i razvijaju dostignuča svetske naučne misli i da rezultatima 
svoga rada doprinose progresu društvenog uređenja, kako svo
jih republika, tako i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
i blagostanju njenih naroda.

U tom cilju pri akademijama se osnivaju naučni instituti, u 
kojima rade akademici i naučni saradnici, to jest svi oni naučni 
radnici i stručnjaci koji su se istaklii svojim naučnim radom. U tim 
institutima se pripremaju i izgraduju naučni kadrovi, gde po 
ovome zakonu stiču i stepen doktora nauka.

Ovaj zakonski predlog je veliki doprinos izgradnji naučnih 
kadrova u našoj zemlji i ja ču glasati za njega. (Aplauz).

Pretsednik: Traži li još ko reč? (Niko se ne javlja). Pošto 
se niko ne javlja za reč, stavljam ovaj zakonski predlog na gla- 
sanje. Ko je za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Prema tome, Predlog zakona 
o sticanju naučnog stepena doktora nauka izglasan je u Veču 
naroda i biče upućen Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
carinškog zakona.

Molim druga izvestioca Ninka Petroviča da podnese izve- 
štaj Odbora.

Izvestilac Ninko Petrovič: (Čita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. — Videti prilog *ia kraju knjige.)

Ja vas u ime Zakonodavnog odbora molim da ovaj predlog 
primite.

Sa svoje strane rekao bih nekoliko reči.
Predlog carinškog zakona koji danas razmatramo ima za 

cilj da carinama da onaj karakter i da im obezbedi ostvarenje 
onih zadataka koje one u našoj socijalistčkoj državi i ekonomici 
treba da imaju.

U kapitalističkom društvu carine imaju uglavnom zaštitni i 
fiskalni karakter.

Zaštitne carine su u kapitalističkom društvu odraz one unu- 
trašnje suprotnosti samoga sistema. Ekspanzivni kapital u obliiku 
robe prelazi državne granice i teži da ovlada tržištima zaostali- 
jih zemalja. Buržoaska nauka mu utire put svojom teorijom o 
tzv. slobodnoj trgovini (Laisser faiire, laisser passer). Međutim, 
ugroženi konkurentski kapital manje razvijenijih zemalja stavlja 
na put moćnijem i agresiivnom konkurentu barijerü u obliku ca
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rinske zaštite, za koju mu je u ovoj prilici takođe buržoaska 
nauka stvorila drugu teoriju. Krupan kapital probio je docnije 
ovu barijeru na mnogo načina —- bilo time što je umesto gotove 
robe izvozio mašine, fabrike, bilo preferencijalnim i koncesionar- 
nim ugovorima, kojima je sebi osiguravao razne povlastice. Kada 
je več ušao unutar carinskih barijera, u zemlje carinske zaštite, 
onda je zadržao zaštitne carine i iskoristiio ih da sebi osigura 
monopolistički položaj u toj zemlji prema konkurentima spolja. 
Sistem zaštitnih carina pretstavlja oblik najsurovije eksploatacije 
kolonijalniih i zaostalih zemalja u doba kapitalizma, od njegove 
pojave pa do današnjeg dana u zemljama kapitalizma.

U toplom gnezdu carinske zaštite stare Jugoslavije izrastali 
su kapitalistički mladunci, koji su vrlo brzo postajali velike 
grabljivice — kao Vlada Iliić, Teokarević, Arko, Teslić, Huter itd. 
Pomoću zaštitnih carina je, na primer, industrijalac Arko dizao 
cene kvascu od 14 na 20—25—30—35 dinara, koji je iz fabrike 
uz uobičajeni profit, izlazio za 12 do 14 dinara. Tu carinsku maj- 
storiju nisu mu mogli oprostiti konkurenti, te je takva carinska 
zaštita izbila kao škandal i za kapitalističko društvo stare Jugo
slavije.

Visoka carinska zaštita u staroj Jugoslaviji omogućavala je 
kapitalistima da zastarele i istrošene mašine, koje u drugim ze- 

o mljama nisu mogle izdržati utakmicu modernih mašina, prenesu 
u našu zemlju i sa njima sebi obezbede lavovske profite. Na toj 
osnovi je do rata stvarana industrija u našoj zemlji.

Fiskalne carine su imale za cilj da od širokih potrošačkih 
* masa iscede što veće sume. One pretstavljaju tipičan oblik nepra- 

vednog opterečen ja-širokih masa, koje je čak i buržoaska nauka 
u izvesnim oblitima osudivala. Merilo za visinu fiskalnih carina 
je bila najveća mogućnost isceđivanja, uzimajući stepen potrebe 
potrošača i koliko će najviše moči da izdrži, kao elemente pri 
odredivanju višine carinskih stopa. Čitave šeme su u tom pravcu 
pravljene.

Carinski sistem doratne Jugoslavije, izgraden za sprovodenje 
pljačke širokih masa, bio je uz to redak primer korupcije u obliiku 
pojedinačnih carinskih povlastica, pa i snižavanja i povečavanja 

'samih carinskih stopa po željama i potrebama kapitalistiičkih. 
grupa i močnih pojedinaca.

Danas, u našoj narodnoj državi, radne mase grada i sela 
svojim sopstvenim snagama sprovode široki plan industrializa
cije, elektrifikacije i rekonstrukcije poljoprivrede na socijalistič- 
koj osnovi. Izvori, snaga i zaštita našoj socijalističkoj izgradnji 
ne leže u fiskalnom i zaštitnom iscedivanju životnih snaga masa,



nego bas obrnuto, u njihovom sve većem razvijanju. Prvi Peto- 
godišnji plan razvitka naše privrede odredio je pravce njenog 
podizanja, raspored finansiskih izvora i njihovog trošenja. Ni- 
kakve fiskalne i zaštitne carine ne odgovaraju našoj privredi. 
Zbog toga zadatak našega carinškog sistema i ne može biti 
obezbeđenje i sprovodenje zaštitnih i fiskalnih carina, kako je 
to ranije bilo. Naš carinski sistem ima uglavnom kontrolni ka
rakter prometa sa inostranstvom, a tek u drugom redu obezbe- 
.denje i naplatu carina odredenih našom privrednom strukturom.

Predloženi carinski zakon odreduje okvire za izgradnju 
jednoga elastičnog carinškog sistema, koji če odgovarati ovakvoj 
strukuri i potrebama naše socijalističke izgradnje. Ja mislim da 
če ovaj Predlog carinškog zakona pravilno odgovoriti postavlje- 
nom zadatku. Zbog toga ču glasati za njega. (Aplauz).

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora o Pre
dlogu carinškog zakona. Otvaram diskusdju. Traži li ko reč? (Ne 
traži). Pošto se niko ne javlja, prelazimo na glasanje. Ko glasa 
za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima 
li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog carinškog 
zakona u Veču naroda usvojen i da če se uputiti Saveznom veču 
na rešavanje. Time je naš dnevni red iscrpen.

Za iduču sednicu predlažem ovaj dnevni red:
1) potvrdivanje uredaba Vlade FNRJ koje su donesene u 

vremenu od 25 aprila do zaključno 27 septembra ove godine i
2) utvrdivanje saglasnosti zakona rzglasanih u Saveznom 

veču sa zakonima izglasanim u Veču naroda na poslednjim dvema 
sednicama.

Prima li Veče naroda ovaj dnevni red za iduču sednicu? 
(Prima). Konstatujem da je Veče naroda prihvatilo dnevni red. 
Imam još jedno saopštenje. Pretsedništvo Prezidiijuma uputilo je 
Veču naroda ovaj dopis:

P R E T S E D N I Š T V O  
P R E Z ' D ’ JUMA NA R O D N E  S K U P Š T I N E  

F E D E R A T I V N E  N A R O D N E  R E P U  LI KE  J U G O S L A V  JE 

S. B - .  1419 
Ž9 septembra 194j godine 

Beograd
VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d
Na osnovu čl. 3 u vezi čl. 2 t. 3 Poslovnika Narodne skup- 

štine Federativne Narodne Republike Jugoslavije za zajedničke 
sednice Saveznog veča i Veča naroda, Pretsedništvo Prezidijuma
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Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslaviije 
zakazuje zajedničku sednicu Saveznog veča i Veča naroda za 
30 septembar 1948 godine, u 17 časova, sa sledečim dnevnim 
redom:

1) potvrda Ukaza Prezidijuma FNRJ o rekonstrukciji Vlade 
FNRJ od 5 maja 1948 godine;

2) potvrda Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o 
rekonstrukciji Vlade FNRJ od 31 avgusta 1948 godine; i

3) potvrda Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o 
razrešavanju dužnosti Kirila Saviča, Ministra bez resora Vlade 
FNRJ od 28 juna 1948 godine.

Prezidijum Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Sekretar Pretsedniiik
M. Peruničič, s. r. dr I. Ribar, s. r.

Današnju sednicu zaključujem, a iduču zakazujem za sutra 
u 16 časova po podne sa dnevnim redom koji smo več usvojiili.

(Sednica je zaključena u 18,15 časova).





С А В Е З Н О  В Е Ђ Е

Трећа седница
(29 септембра 1948)

Почетак у 17,05 часова.

При уласку у дворану, чланове Савезне владе на челу са Прет- 
седником Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јосипом Брозом 
Јитом и чланове Претседништва Савезног већа, на челу са Прет- 
седником Савезног већа Владимиром Симићем, народни посланици 
бурио поздрављају.

Претседавао претседник Владимир Симић.

Претседник: Отварам трећу седницу VI редовног заседања 
Савезног већа Народне скупштине Федеративне Нарсадне Репу- 
блике Југославије. Записник данашње седнице водиће секретар 
Вида Томшич. Изволите саслушати заггасник друге редовие 
седнице.

Секретар Вида Томшич чита записник друге редовне седнице.
Претседник: Има ли примедаба да прочитаии заоисник? 

(Нема). Примедаба мема, записник се оверава.

У смислу члана 75 пословника, извештавам Веће да сам упо- 
редио текстове Предлога закона о кривичном поступку, који je 
изгласа« у Савезном већу и Већу народа, и утврдио да су исго- 
ветни. Овијм je Народна скупштина ФНРЈ коначио усвојила Заишн
о кривмчном поступку, који ће бити упућен Президијуму Народне 
скупштине ФНРЈ ради проглашења и објављивања.

Маидатно-имунитетски одбор даставио je Савезном већу На- 
родне скупштине следећи извештај:



НАРОДНА СКУШ Ш Ш А ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Мачдатно-имунитетски одбор 
Бр. 25 

28 септембра 1948 г д.
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б е о г р а д

Мандатна-имунитетски одбор Савезног већа примио je преко 
Претседника Савезног већа извештај о смрти Павла Геренчевића, 
народног посланика Саеезног већа за Срез шидски и извештај о 
смрти народног посланика за Срез подунавски Ивана Стефано- 
вића-Србе.

По размотрењу аката и кандидатских листа, Одбор je утврдио:
1) да je Павле Геренчевић на изборима од 11 новембра 1945 

године био изабран за народног посланика као срески кандидат 
за Срез шидски и да му je замемик Крајцер Јанко, земљорадник 
из Сремске Митровице;

2) да je Иван Стефановић-Срба на изборима од 11 «овембра 
1945 године био изабран као срески кандидат за Срез подунав- 
ски и да му je заменик Павковић Миливоје, земљорадник и прет- 
седник Окружног народног одбора из Београда.

На основу изложеног и на основу члана 1 Закона о измени 
чл. 16 Закона о Уставотворној скупшти«и и члана 6 Пословника 
Савезног већа, Мандатно-имунитетском одбору je част предло- 
жити Савезном већу да позове за мародне посладаже Савезног 
већа и то Крајцера Јанка, земљорадника из Сремске Митровице, 
на место почившег Гереичевића Павла, и Павковића Миливоја, 
земљорадника и претседника ОНО из Београда, на место почив- 
шег Ивана Стефановића-Србе.

Подносећи овај свој извештај, Мандат.но-имунитетски одбор 
моли Веће да га изволи у целости усвојити.

За известиоца Одбор je одредио Вељка Зековића.

Прима ли Веће овај извештај Мандатно-имунитетског одбора, 
или неко жели реч? (Прима). Има ли кога да не прима овај изве- 
штај? (Нема). Објављујем да je извештај Мандатно-имунитетског

Секретаа 
Вида Томшич, с. р,

Претседник 
Мамдатно-имунитетског одбора

Јован Веселинов, с. р.
Ч . I а н о в и :

Богоја Фотев, с. p., Владо Шегрт, с. р.



HPJ
S e o r p a д

0 je преко 
;ренчевића, 
извештај о
1 Стефано-

je утврдио: 
гмбра 1945 
и кандидат 
мљорадник

%
1 новембра 
з .подунав- 
лик и прет-

а о измени 
Пословника 
ст предло- 
е Савезног 
Митровице, 

Миливоја, 
гсто почив-

тски одбор

ЈДНИК
ског одбора 
HOB, С. р.

ког одбора, 
а овај изве- 
мунитетског

одбора, који je сада прочитан, прихваће« и да се за на.родне по- 
сланике Савезног већа позивају и то: Крајцер Јанко, земљорадник 
гиз Сремске Митровице на место поч. Геренчевић Павла, и Павко- 
вић Миливоје земљорадник и претседник ОНО из Београда на 
место поч. Ивана Стефановића-Србе.

Отсуства народних посланика: Павле Јоеићевић моли o t cv- 
ство ca VI редовног заседања због болести; Бошко Чакић и Мех- 
мешалија Хукић моле по 4 дана отсуства због хитвих и неодложних 
послова.

Предлажем да се народним посланицима одобре тражена 
отсуства.

Прима ли Веће овај предлог? (Прима). Пошто Веће лрима, 
објављујем да су ова отсуства одобрена онако како je саолштено.

Предлажем једну допуну дневног реда и то: 1) да се као 
тачка 4 стави претрес Предлога закона о измени чл. 37 став 2 За- 
кона о државља.нству ФНРЈ; 2) претрес Предлога царииског за- 
кона; 3) претрес Предлога закона о измени и допуни Основног 
закона о прекршајима; 4) претрес Предлога закона о извршењу 
казии; 5) претрес Предлога закона о стицању научног степена 
доктора наука; и 6) потврда уредаба Владе ФНРЈ које су донесене 
у времену од 25 агорила до 27 септембра 1948 годиле. Прима лн 
Веће допуну дневног реда како сам прочитао? (ГХрима). Објав- 
љујем да je дневни ред допуњен онако како je прочитано.

Народни посланик Имро Филаковић поднео' je преко Прег- 
седништва Савезног већа следеће питање на Министра лравосуђа:

,,Зашто je предложено у последњој амнестији да рок за ca
pa дњу v Народноослободилачкој борби и Југослове«ској армији 
буде први јануар 1945 године, када у то в.ријеме није била осло- 
бођена цијела наша домовима?”

Посланик Филаковић дао je ово кратко образложење (чита)г 
„Првог јануара 1945 годи«е нису били још ослобођени дијелови 
Хрватске и Словеније. Код примјене ове амнестије догађало се 
да je нетко амнестиран само зато што je рођен на територију који 
je био 1-1-1945 године ослобођен и мобилисан у Југословенску 
армију. Зашто рок за амнестију није узет по ослобођењу цијеле 
каше домовине? Предлажем да се ово у интересу једнакости 
наших народа исправи, или да се предложи нова амнестија за 

-све кажњенике који су пресуђени до 10 година лишења слободе” .
Пошто je Милистар правосуђа друг Фране Фрол изјавио да 

хоће да одговори на ово питање на данашњој седници, пре лре- 
лаза на дневни ред, то дајем реч другу Франу Фролу.

Мииистар правосуђа Фране Фрол: Другови народни иосла- 
ници, као што je свима вама познато, Указом од 9 маја 1947 го-



дине о ломиловању вој«их лица, дато je помиловање свима ли- 
цима која су сгупила у Југословенску армију ,пре 1 јануара 1945 
године, а која су до дана објављивања указа осуђена правоона- 
жним пресудама војоних или редовних судова.

Народни послани« Имро Филаковић, као што сте чули мало- 
прије од друга Пуетсједника, поставио ми je питање: зашто je 
у последњој амнестији од 9 маја 1947 године одређе« рок за 
сарадњу у Народноослободилачкој борби и Југословенској ар- 
мији ca 1 јануаром 1945 године, када у то вријеме >није била 
ослобођена цијела наша домовина, а није одређен ни узет у 
обзир као рок да.н ослобођења цијеле наше домовине, и о« каже 
да je то неједнакост наших онарода.

Другови народни посланици, руководство «ародног устанка 
стално je у току Народноослободилачке борбе позивало пршпад- 
нике квислиншких војних јединица да престану служити окупа- 
тору и да се прикључе нашој борби против окупатора и домаћих 
издајника.

У ту шрху даване су амнестије и 'помиловања схним лицима 
која су служила окутгатору, али нису вршила криминална дјела. 
Тим позивима одазвале су се десетине хиљада синова и кћери 
свих «аших «арода тако да je ослобођење наше земље заједничко 
дјело сшх наших народа у заједничкој бојрби и у заједничком 
давању најтежих жртава у крви и имовини.

Пригодом сваке амнестије био je одређен рок до којега ће 
се заведеним лицима опростити њихова дотадања заблуда.

Таква je била и одлука 01Д 21 новембра 1944 године о опћој 
амнестија лица која су у четничким јединицама Драже Михаило- 
вића учество-вала, или су учествовала у јединицама хрватског или 
словеначког домобранства. Такав je коначно био и Указ о опћој 
амнестији и помиловању од 3 августа 1945 године, ко-ји je дао 
опћу амнестију и помиловање свим лицима која су служила у кви- 
слиншким јединицама, уколико се нису окрвавила, изузев усташа 
и љотићеваца. На тај начин су амнестирани и помиловаии сви 
они који су били на било који начин заведени или приоиљени да 
служе у квислитшжим организацијама, а нису се огријешили 
крвљу према своме народу.

Указ о помиловању вој«их лица од 9 маја 1947 године, о 
коме je сада ријеч, пошао je још и даље na je опростио даље 
издржавање казве свим лицима која су стуоила у Југословенску 
армију прије 1 јаиуара 1945 године, а која су до даиа објављи- 
вања указа оресуђена правомоћном лресудом наших судова.

Тим у'каз-0 'М још се једанпут ложазала ширина наше народне 
власти. Уочивши чињеницу да je до 1 јануара 1945 године и сва- 
ком последњем слијепцу морало бити јасно да je побједа на до-
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маку, а да je свакоме грађамину данашње Југославије било омо- 
гућеио да у то доба приђе Јутословенској армији и на тај начин 
спере љагу са свога рада, указ je стао на становиште, да je први 
јануар 1945 године био последњи рок у коме се могло рећи да 
се je метко заиста покајао за своја недјела, гтриступивши Југо- 
словенокој армији. Имајући ово у виду, указ je као рок узео
1 јануар 1945 године, а не дан ослобођења, јер .се послије 1 ја- 
нуара 1945 године не може више говорити о заведеним лицима, 
него о свијесним непријатељима наше борбе, који су у редовима 
квислиншких организација наставили своју упорну, иако безиз- 
гледну, борбу против наших народа, и којлма зато нема разлога 
актом амнестије скпростити њихов непријатељски став. (Аплауз).

При томе морам нагласити да су они синови наших народа 
који су до 1 јануара 1945 године приступили Југословенској 
лрмији учествовали у ослобођењу још .неослобођених територија 
са сииовима «аших народа из неослобођених дијелова иаше земље 
и да су кроз то вријеме од 4—5 мјесеци излагали своје животе 
за ослобсфење земље и заслужили да им се оерости њихов пре- 
ђашњи рад. Међутим, то се ,не би могло упоредити и једнако ци- 
јенити с онима који -су у априлу 1945 годиме или задњих дана 
рата приступили Армији, јер нити су код њих побуде исте, нити 
су њихова залагања за ослобсфење једнака залагању оних који 
су кроз више мјесеци излагали опасности свој живот за ослобо- 
ђење наше домовине.

Ако се узме у обзир чињеница да су 1 јануара 1945 већ 
били дефи-нитивно ослобођеми многи дијелови Народне Репу- 
блике Хрватске, као на примјер Далмација, Лика, Кордуи, Банија 
и Барања и да je исто тако било у то вријеме већ много већих 
ослобођених територија у Мославини, Загорју, Подравини, Сла- 
вонији и другдје, а да je, с друге стране, било тада и неослобо- 
ђених подручја у Народној Републици Босни и Херцеговини, Сло- 
вениј-и, Црној Гори и Западној Србији, онда јасно излази да у 
питању посланика Филаковића нема ничега стварнога осим зама- 
скираног покушаја атакирања на братство и јединство наших на- 
рода, које je крвљу стечено у току Народноослободилачке борбе 
у којој 'Су сви наши народи учествовали и заједнички придотш-’ 
јели извојевању побједе. (Одобравање).

Никако се не омије заборавити да je дјело ослобођења наше 
земље подједна/ко дјело « српоког, и хрватског, и словеначког, и 
македонског, и црногорског народа и да се оцјењивање те борбе 
по носланику Имру Филаковићу указује неправилним а у крајњој 
ли«ији непријателуским са становишта братства и јединства и за- 
једничке борбе ових наших народа за схслобођење земље.



У питању које je посланик Филаковић управио на мене ^ 
осјећа се оштрица уперена против једне од најосновнијих и нај- 
важнијих тековина наше Народноослободилачке борбе, то јест, 
ггротив братства и јединства наших народа.

Народни посланик Филаковић својим питањем хоће да при- 
каже ствар тако као да се при доношењу указа о амнестији од 
9 маја 1947 године хтјело неједнако поступити према нашим на- 
родима, односно, да се хтјело фаворизирати један од наших на- 
рода над другим, односно, једну од наших република над другом.

Тај покушај уношења раздора међу наше народе треба енер- 
гично сузбити и осудити. (Дуготрајан ачплауз). Ради тога пре- 
длажем у смислу чла«а 87 Пословника Савезног вијећа ирелаз 
без гласања «а дневни ред.

Претседник: По члану 87 лословника, нарадни посланик који 
je поднео питање њма право да говори или да се изјасни je ли 
задовољан или није са одговором.

Имро Филаковић: Са одговором нисам задовољан.
Претседник: Прелази се на дневни ред. На дневном реду je 

претрес Предлога закона о кривичним делима против службене 
дужности.

Известилац Законодавног одбора по овом закону je народни 
посланик Радован Мијушковић.

Известилац Радован Мијушковић (Изборни срез тамнавски, 
HP Србија): (Чита извештај Законодавног одбора. — Видети 
прилог на крају књиге.) •

Пошто ви већ имате исправке, сматрам да их не треба читати.
Другови народни посланици, овај Предлог закона о кривичним 

делима пратив службене дужности, поред Закона о кривичним 
делима против општенародне имовине, претставља постепену и 
систематску изградњу Посебног дела нашег јединственог Кривич- 
ног законика. Али, док je Закон о кривичним делима против опште- 
народне имовине проширење и даља разрада поставки већ посто- 
јећег кривичног Закона о заштити општенародне имовине и имо- 
вине 'под управом државе, дотле je законски предлаг о кривичним 
делима цротив службене дужности нов закон, јер у нашем новом 
кривичном законодавству још нису на систематски начин била 
одређена кривична дела којима се врше повреде службене дужно- 
сти. Ову празнину сада полуњава овај законски предлог.

Овај законски предлог претставља нову и важну карику у 
изградњи Пасебног дела нашег Кривичног законика, и у карак- 
теру кривич«их дела, у својству учинилаца ових дела, он je један
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нов кривични закон. Капиталистичка кривична законодавства 
познају само поједина кривична дела која се врше против слу- 
жбене дужности. Ово долази отуда што капиталистичком привре- 
дом управљају приватни капиталисти — власници капитала, a 
њиховим државним апаратом управља послушна и од њих за- 
висна бирократија, и та се привреда противи успостављању чврсте 
и систематске кривично^правне заштите функционисања државне 
службе, пошто je интерес владајуће буржоазије да њен послушни 
бирокрагски апарат, ка.да je то у складу с њеним класним инте- 
ресима, врши злоулотребу, прекорачење дужности, разне малвер- 
зације и незакоиигости против експлоатисаних, против радног 
народа.

У држави која изграђује социјализам, државни апарат има 
сасвим друкчију улогу. У социјалистичкој држави и v држави 
која изграђује социјализам, државни апарат активно руководи 
привредом и другим областима културног и привредног живота и 
од његовог правилног функцио«исања и од његовог савесног и 
законитог вршења службене дужности зависи несметани развој 
социјализма, јачање привреде, одбранбене и морално-политичке 
снаге земље, развој материјалног стања радног народа и заштите* 
права грађана. Због тога je наша Влада још од почетка покла- 
њала велику пажњу развијању и учвршћивању нашег новог др- 
жавног апарата, који ће свеоко служити народу и у кога ће на- 
родне масе имати пуно иоверење. Због тога je и донет низ општих 
прописа који одређују права и дужности функционера и службе- 
ника државног апарата, предвиђају њихово стручно и идеолошко 
уздизање, дисциплинску одговорност и др. Правилан рад држав- 
ног апарата je неопходан услов за социјалистичку изградњу, јер 
je тај апарат позван да практично опро-веде задаике садржане у 
законима и другим општим пропи-сима, који иду за тим да се 
учв.рсти и обезбеди економска и одбранбена моћ наше земље и 
>1згради социјализам, а у «сто време се том апарату поверавају 
огромне материјалне вредности, а поверава му се и остварење 
плаиова за изградњу новог социјалистичког друштва.

Поверење и брага коју наша држава показује шрема службе- 
ницима и велики задаци који стоје оред њима, захтевају од сва- 
ког службеника да буде пример дисциплине и да љегов рад буде 
v сагласности са законским прописима и захтевима социјалистичке 
изградње. v .

Наш државни апарат углавном одговара својим задацима и 
испуњава постављене дужности, али то не значи да се у њему 
не може наћи негативних, заосталих и штеточинских елемената. 
Још има оних који су се увуклн у државни апарат и ометају



његов правилан рад, крше законитост и врше повреде права гра- 
ђ^на. Због тога je потребно да се државни апарат заштити од 
таквих елемената.

Овај предлог лредвиђа да кривична дела против службене 
дужности могу извршити «е само државни службеници и чланови 
претстаеничких тела, већ и лица која на основу законских овла- 
шћења и других општих прописа врше одређене државне за- 
датке, било стално, било лривремено, било са платом или без 
ллате. Са овим се лицима у погледу кривичне одговорности за 
дела лротив службене дужности изједначавају и лица која врше 
руководне, административне или стручне дужности у задружним,, 
симдикалним или инвалидским организацијама, њиховим устано- 
вама или предузећима. Због тога овај предлог још у лочетку 
тачно одређује ко се сматра службеним лицем.

Потребно je оодвући да je у нашој држави «ајопштији и 
најважнији метод за постизање правилног рада држав«ог апарата, 
метод идеолошко-политичког и стручног васпитања .службеника. 
Али услед сталног процеса изградње социјализма, који себи крчи 
пут упорном борбом против отпора свргнутих класа, наша држава 
мора употребљавати и друга два метода у циљу заштите држав- 
ног апарата. Први je метод одржавање дисциплине помоћу дисци- 
плинске одговорности, а други je метод одржавање п.рав)илности 
функциоиисања и чврстине самог државног аларата помоћу кри- 
вично-правне одговорности.

Због релативне и спољне сличности дисциплинског лрекр- 
шаја и кривичних Дела лротив службене дужности, пројекат овог 
закона се трудио да што ближе и прецизније одреди биће службе- 
ничког кривичног дела, тежећи да већ по слољном отису његавих 
елемената буде јасна и очигледна разлика између ових кривичних 
дела и дисциплинског прекршаја.

За постојање кривичних дела у службеној дужности, порел 
радње извршења, која се увек јавља у противправном или бар 
несавеоном и немарном понашању учиниоца, потребно je насту- 
пање одре^ене лоследице, која се изражава у поремећају правил- 
ног функционисања државног «адлештва, државне или друштвене 
установе или предузећа, или у неизвршењу одређеиих задатака 
установе или предузећа, или у ловреди личности и других пра-ва 
грађана, или у некој другој знатниј ој имовинској штети. Већ ове 
радње и лоследице показују битну суштинску разлику нзмеђу 
дисциплиноких прекршаја и «ривичних дела протиов службене ду- 
жности. Док дисциплиноки прекршај не прелази границу павреде 
радне и службене дисциплине апарата, дотле кривично дело неиз- 
бежно мора да претставља повреду самог тог апарата, његово
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функцио-нисање, његово несметано вршење постављених задатака 
или ловреду личности и других права које држава грађанима га- 
рантује Уставом и друшм законима.

Осим тога за постојање ових кривичних дела, поцребно je да 
постоји одређено својство служОеног лица а често и његов по- 
себни службени положај у државном апарату. Исто та«о, кри- 
вична дела у службеној дужности, осим малог броја изузетлка, 
могу се извршити само уз постојање умишљаја учиниоца. Ако 
учинилац није свестан радње и последице дела — нема кривичне 
одговорности. Поред овога, закон тражи и друге елементе који 
карактеришу субјект и субјективну страну. Код највећег броја 
ових дела, учинилац мора испољити штеточински однос према 
служби, или мора имати користољубиве или друге личне побуде 
противне интересима службе — да би извршено дело било кри- 
вично дело по пројекту овог закона.

Предлог закона лредвиђа три групе ових дела и то: општа 
кривична дела -против службене дужности, .специјална 1К,ривична 
дела против службене дужности и кривична дела ттротив службене 
дужности, која се појављују као квалификована врста општих 
кривичних дела. Оваква подела олакшава правилно квалификовање 
конкретних кривичних дела и њихово разграничавање, разлико- 
вање од других кривичних дела.

У име Законодавног одбора молим да овај законски предлог 
усвојите. (Аплауз).

ПретседЈшк: Приступа се расправљању. Расправљање обу- 
хвата претрес предлога закона у начелу и у појединостима.

За реч се пријавио народни посланик др Јаков Гргурић.
Др Јаков Гргурић (Изборни срез Витез, HP Босна и Хер- 

цеговина): Другови и другарице народни посланици, у ®ези са 
исцрпним образложењем које je на овај законски пројекат дао- 
Министар правосуђа друг Фране Фрол, хтио бих и ja да се освр- 
нем у кратким потезима на Приједлог закона о кривичним дјелима 
против службене дужности.

Овај високи дом донио je Закон о кривичиом поступку, који 
формулише и прописује кака се и на који начин имаде кривични 
иоступак против осумњиченог, односно окривљеног залЕочети, 
спровести и довршити. Прописима Закона о кривичном посгупку, 
који су формално-правне «арави, остварују се и у живот прова- 
ђају материјално-казнено-лравни прописи Опћег дијела чКривич- 
ног зак:01ника и његовог Посебног дијела. У овај Посебни дио Кри- 
вичнога законика спада такођер и овај наш законоки пројекат о 
кривичким дјелима против службене дужности.



Кад не бих имао довољно искуства и властитог опажања, као 
бивши судац, о чиновничком апарату и бмвше Аустрије и бивше 
Југославије, не бих говорио о овом пројекту, јер je доста речено 
v образложењу друга министра Фрола.

Пошто се овај наш закон указује и по својој форми, а наро- 
чито ло свом садржају, као један специјалан закон, потребно je 
да га успоредимо са прописмма бивше Југославије, који су се 
односили на чиновиички апарат и његову службену дужност.

Прописи у старој Југославији о државном апарату били су 
разбацани по неким законима, уредбама и «аредбама. Нису били 
систематски приказани и разрађени, а што je најглавније и садр- 
жајно, непотпуни, па, орема томе, и са недостацима. To je ишло 
v рачун ненародним режимима који су, на основу ових непоттту- 
них и мањкавих итротшса, чиновнички апарат лакше подвргли, 
овисним га учинили и употребљавали ra за своје личне и поли- 
тичке сврхе, а не за сврхе народа и његове интересе. С друге 
стране, сам чиновнички апарат видевши да се у старој Југосла- 
вији зацарила корупција и пљачка, почам од највиших државиих 
органа па до н-ајеижих, прешао je и он сам на ово неморално 
поље, па услед тога мије вршио своју службу објективно и пра- 
ведно, како je то одговарало интересима широких народних сло- 
јева и земље, него je исту вршио несавјесно и протузаконито 
већим дијелом на тај начим што, кад би у многим случајевима 
добио рушвет — мито, а он га je устину и добијао, онда би акт 
ријешио у корист оне странке која му je дала мито, не пазећи 
на то да ли се његово ријешење слаже са прописима закона и 
уредаба. За ово своје протузаконито дјело многи и многи др- 
жавни службеници нијесу стављени под законску санкцију 
с разлога што су их штитили њихови. корумпирани претпостав- 
љени и «ена-родни режими. Поред тога, такав чиновнички апарат 
старе Југославије био je у опхођењу са странкама и вршењу 
дужности тако бирократски настројен да je ca странкама не само 
бахато и насилгао поступао, него своју дужност у већини случа- 
јева немар«о и несавјесно вршио, усљед чега су многи и мнрги 
оправдани и праведни интереси странака довођени у питање или 
неправилно рјешавани.

To je била јавна карактеристика чиновничког апарата у бив- 
шој Југославији.

Противно раду бившег чиновничког — службеничког апарата 
у из®ршавању његове службене дужности у старој Југославијм, 
постављен je и израђен овај нат законски пројекат о кривичним 
дјелима против службене дужности. Наш пројекаг, који je истин- 
ски демократски, напредан, обухвата, с обзиром на интересе наше
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социјалистичке државе, нове Југославије, и с обзиром на интересе 
широких народних слојева, све односе службеног кадра и његов 
службени рад како према народу и држави, тако и према њему 
самому, што се види из самога пројекта који je пред вама, а у  
ком je редосљедно и систематски разврстано и нормирано како- 
имаде, на који начин, с којим маром и савјешћу, државни службе- 
ник извршавати своју службену дужност која се мора на о с н о в у  
и у духу законских прсшиса вршити, и ријешења, односно одлуке,. 
доносити. Узради ли државни службеник ма у којој .врсти држав- 
них, задружних послова, синдикалних и «нвалидских организација 
и других установа и предузећа итд. против овог закона, биће: 
кажњен у смислу овог закона за почињено дјело.

Није овај закон израђен само ради кажњавања државних: 
службеника односно чиновника, него највише ради тога да упуп-с 
и даде правац ч и н о © н и ч к о - с л у ж б е н и ч к о 1 М  кадру како имаде с в о ј е -  

уредовне дужности и задатке према народу и с в о ј о ј  држави вр- 
шити и иопуњавати, не огрешивши с е  о своју службеничку 
д у ж и о с т ,  па ће оваковим исправним и патриотским радом допри- 
нијети обнови и изградњи наше земље, остварењу нашег Петого- 
дишњег ллана и остварењу социјалисгичког поретка у земљи.

To су карактеристике, које су оистематски и садржајно у 
овом зако«у приказане, ла се с пуним правом може рећи да je 
овај наш закон у нашем законодавству један иовум, којег прије 
није било. Поред тога, важност овог закона лежи и у томе што 
ће наши судови на основу њега лакше схватити и разлучити кри- 
вично дјело против службене дужности од других деликата и што 
ће баш на темељу овог закона судови лакше доћи до једнообра- 
зности у доношењу својих одлука.

Пошто je овај закон лраведан и олравдан, гласам у начелу 
за њега, што ћете и ви други учинити. (Аплауз).

Претседник: Има реч народни посланик Васил Ђорговски.
Васил Ђорговски (Изборни срез царевоселски, HP Маке- 

донија); Другови народни посланици, Предлог закона о кривич- 
ним делима против службене дужности, који о©а Скулштина треба 
да прими, h o b  je закон, условљен карактером «ашег државмог 
апарата и улогом коју наш државни апарат има у изградњи соци- 
јализма у нашој земљи.

Јасно je да овакав закон није постојао нити je могао посто- 
јати у буржоаској држави, где су средства за производњу у ру~ 
кама калиталиста и где je државни апарат послушно средство 
помоћу кога експлоататорске класе држе у зависности и експлоа- 
тишу радне масе народа. Буржоаско законодавство садржи само
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нека од кривичних дела која се врше против службене дужности. 
Интерес владајуће буржоазије je да толерира вршење злоупо- 
треба и незаконитости против друштва, против радних народних 
маса.

Државии апарат у земљи која гради социјализам, каква je 
наша земља, није бирократско-административни апарат, већ на- 
лротив, он активно руководи привредом и од савесног и замони- 
тог односа према својој служби, од савесног и законитог вршења 
дужно-сти зависи правилан развој наше привреде и правилан 
развој социјализма.

Наша Народна револуција, развијајући се у оквиру Народно- 
«слободилачке борбе против окупатора и домаће издајничке бур- 
жоазије, -сломила je стари угњетачки државни аларат бивше Ју- 
гославије и створила нов, свој државни апарат, који се из основа 
разликује од старог.

У издизању свога новог државног апарата, у његовом осло- 
собљавању да правилно врши задатке изградње социјализма, 
основни метод je био и остаје метод идеолошко-политичког и 
стручног изграђивања службеника. Факат je да наш државни апарат 
углавном добро извршава постављене задатке, расте из дана у 
дан и постаје квалитативно бољи, наоружавајући се све више 
науком марксизма-лењинизма и развијајући социјалистичку свест 
и социјалистички стил рада.

Али, у новом апарату остали су и остаци старог државног 
апарата, појединци који су уиели стари и лош однос према 
служби. Исто тако још у државном апарату има и таквих који 
данас, било из користољубивих побуда, било ради непријатељског 
става према народној власти и изградњи социјализма, спроводе 
штеточински и деструктиван рад и тиме наносе тешке последице 
привредном, морално-политичком и одбранбеном јачању «аше 
земље, наносе штету и тиме коче изградњу социјализма у нашој 
земљи.

Поред тога, општа законитост при изградњи социјализма 
јесте та да свргнута буржоаска класа даје све јачи отпор. Она 
налази појединце и у државном апарату, преко којих настоји да 
нанесе што више штете и да кочи развитак наше социјалистичке 
изградње.

Из искуства нам je иознато какве -све последице настају кад 
неки штеточинац, увукавши се у државни апарат, заклањајући се 
ауторитетом власти, спроводи свој рушилачки рад, који било ма- 
теријално, било морално, иодрива моћ и ауторитет народне вла- 
сти. Баш такав рад појединаца користи свргнута буржоаска класа, 
користи домаћа и спољта реакција за неоријатељску пропаганду



против наше народне власти. Такав рад користе наши неприја- 
тељи, да што више оцрне народну власт у очима необавештених 
радних људи. И борба против таквих штеточина, користољубаца, 
непријатеља своје земље и социјализма — један je од најважни- 
јих задатака наше народне власги.

Зато овај Предлог закона о кривичним делима против слу- 
жбене дужности значи моћно оружје против таквих штеточина.

Злоупотреба службеног положаја или овлашћења, прекора- 
чење службено-г овлашћења, невршење, несавесно или немарно 
вршење службене дужности, самовласно напуштање службене 
д у ж н о с т и ,  подривање ауторитета власти итд., све су то дела која 
овај нацрт карактерише као кривична и предвиђа репресалије.

Примање и давање мита, наслеђено из прошлости, против 
чега je и досада много учињено, исто тако je кривично дело које 
мора бити искорењено и за које овај предлог предвиђа строге 
казне.

Злоупотреба у изборном поступку, противзаконито лишење 
слободе, задржавање и привођење, изнуђивање исказа итд., све 
су то кривична дела, која врше повреду личности и других права 
која Устав гарантује нашим грађанима.

Оваква дела превазилазе дисцишшнске орекршаје и нису се 
могла обухватити Основним законом о државним службеницима. 
To су кривична дела и ето зашто je Закон о кривичним делима 
против службене дужности био нужност и no чему он претставља 
важан допринос изради Посебног дела нашег Кривичног законика. 
Овај закон, са репресијама које предвиђа за таква кривична дела, 
учврстиће државни апарат и законитост у нашој земљи.

Водећи рачуна о релативној и спољној сличности дисциплин- 
ског прекршаја и кривичног дела против службене дужности, 
овај предлог прецизно одређује шта je кривично дело, тако да 
je и ло спољном опису његових елемената јасна разлика између 
дисциплинских прекршаја и кривичних дела. To даје довољно 
гарантије да неће доћи до нежељених забуна при одређивању и 
окарактерисању дела.

Кривично дела мора да претставља повреду функционисања 
државног аларата, повреду извршења постављених задатака соци- 
јалистичке изградње, повреду личности и права грађана. За кри- 
вично дело потребно je наступање последица тога дела. Дисди- 
плински прекршај, међутим, не прелази граиице повреде радне и 
службене дисциплине апарата. Важно je да се нагласи да за 
извршење кривичног дела постоји умишљај код онога који га 
je извршио. Он треба да je свестан онога што чини и последида 
које из тога настају, треба да покаже штеточински однос према



служби, користољубље или друге личне побуде, које штете инте- 
ресима службе.

Овај законски предлог доприноси јачању привредне, морално- 
политичке и одбранбене моћи наше земље, он значи учвршћење 
нашег државног апарата, поштовање права грађана гарантираних 
Уставом, он значи учвршћење социјалистичке законитости у 
землзи и зато изјављујем да ћу гласати за предлог са свим изме- 
«ама и допунама Законодавног одбора.

П р е т с е д н и к :  Реч има народни посланик др Јерко Радмиловић.
Др Ј е р к о  Р а д м и л о в и ћ  (Изборни срез Хвар—Брач—Вис, HP 

Хрватска): Другови народни посланици, чињенице су, како се 
оно каже, тврдоглава ствар, и то не само за људе других народа 
него и за нас. Зато неоправдани напади који се у посљедње ври- 
јеме врше на нову Југославију и на њено рук.оводство не могу нн 
да умање ни да друкчије претставе чињенице наше друштвене 
стварности. А чињенице јасно и гласно говоре и доказују да нова 
Југославија, под руководством наше Комунистичке партије на 
челу са другом Титом, не само води курс изградње социјализма 
у нашој земљи, него и да je наша домовина прилично поодмакла 
у изградњи социјализма. Зато je разумљиво и оправдано што je 
наша Влада изишла пред Народну скупштину ФНРЈ и са овим при- 
једлогом, то јест, са Приједлогом закона о кривичвим дјелима 
против службене дужности и што му je дала садржај који одго- 
вара социјалисгичком преображају наше земље и који треба да 
послужи као лрилог даљој успјешној изградњи социјализма. Ово 
због тога што овај приједлог треба да обезбиједи правилно функ- 
ционисање државног апарата и апарата најважнијих друштвених 
организациј а.

Приједлог закона о кривичним дјелима против службене 
дужности резултат je промијењене и огромне улоге коју у нашој 
држави има државни апарат, — за разлику од државног апарата 
у буржоаским државама па тако и у односу на државни апарат 
буржоаске и екоплоататорске старе Југославије.

Основна и суштинска промјена која се догодила у логледу 
саме наше државе, то јест у њеним задацима и њеној организа- 
цији, квалитативно je измијенила положај и улогу лица која су у 
др^авном апарату, и то почев од чланава претставничких тијела, 
то јест, народних скупштина и народних одбора, па до најнижег 
службеника.

У новој Југославији власт није у рукама израбљивача, већ у 
рукама самог радног народа, који, како то прописује члан 6 
Устава ФНРЈ, „остварује своју власт преко слободно изабраних



претставничких органа државне власти, иародних одбора, који су, 
од мјесних народних одбора до скупштина народних републнк» 
и Народне скупштине ФНРЈ, настали и развили се у Народно- 
ослободилачкој борби против фашизма и реакције и који су 
основна тековина те борбе

Према томе, вршећи власт, која припада само народу, чланови 
претставничких тијела морају савјесно вршити дужност, коју им 
je повјерио народ. Њихова функција не може и не смије да их 
ослободи не само од политичке него ни од кривичне одговорно- 
сти, ако злоупотребљавају свој службени положај.

Чланови претставничких тијела у новој Југославији нијесу 
изабрани од народа зато да некажњено газе права народа у прет- 
ставничким тијелима и у другим државним органима, као што je 
то случај у свим буржоаским државама, а како je то било и у 
старој Југославији, већ да својим савјесним радом најпреданије 
раде на изградњи социјализма у нашој земљи, у складу са овла- 
шћењима која су им дана Уставом ФНРЈ, уставима народних ре- 
публика и осталим нашим законима.

Кривично право старе Југославије, као што je то случај са 
буржоаским кривичним законодавством уопће, познавало je само 
поједина од кривичних дјела која се врше против службене 
дужности.

Међутим, не треба само у томе сагледати разлику између 
кривичних дјела против службене дужности из времена старе Ју- 
гославије и кривичних дјела како их предвиђа приједлог закона у 
новој Југославији. Наиме, кривични закон, односно поједино кри- 
вично дјело или групу криничних дјела, било би неправилно по- 
сматрати одвојено од правног система одговарајуће друштвене 
заједниде, односно од друштвеног система коме закон треба да 
служи. Тако, прописи кривичног законика старе Југославије, којн 
су третирали кривична дјела против службене дужности имали 
су за циљ да обезбиједе таково функционисање државног апа- 
рата, које ће одговарати потребама буржоазије, то јест које ће 
служити буржоазији у циљу експлоатациј е и угњетавања радних 
маса народа Југославије, а не за обезбијеђење таковог функцио- 
нисања државног апарата,-које треба да буде у интересу радних 
маса.

Зато се у старој Југославији могло и морало догађати да се 
руководећа лица у државном апарату — дворска клика, министри 
и њихови сателити — ,нису гонила, односно кажњавала ни за о-на 
дјела против службене дужности, која су чак била прописана 
као кривична дјела, како je то примјерице било са опћепознатим 
дјелима корупције.



Тако нешто, ни томе слично, не може се догађати у новој 
Југославији. Зато je потпуно правилно и оправдаио што су овом 
приједлогу "закона подведена иод кривично-правну санкцију и про- 
тивзаконита и штеточинска активност чланова претставничких 
тијела која би била управљена против њихове службене дужно- 
сти, као што je и оправдано да такова дјела буду строже кажњена.

Нема сумње да ће овај приједлог закона, када буде прихва- 
ћен и озакоњен од Народне скупштине ФНРЈ, још више учврстити 
наш државни апарат и апарат друштвених организација те да he 
уједно ојачати социјалистичку законитост у нашој земљи.

Из свих тих разлога, другови народни посланици, изјављујем: 
да ћу гласати за овај закон и молим и вас да то исто учииите. 
(Аплауз).

П р е т с е д н и к :  Реч има народни посланик Милош Минић.
М и л о ш  Минић (Изборни срез љубићки, HP Србија): Ja 

могу одмах да кажем да ћу гласати за овај закон и укратко ћу 
рећи зашто. Другови који су пре мене говорили истакли су ко- 
лико je важан овај закон пошто он одређује средства за заштиту 
правилног функционисања нашег државног апарата. Ja се на томе 
нећу задржавати већ ћу само окренути пажњу на неколико 
питања.

Поред заштите правилног рада државног апарата, овим зако- 
ном држава узима под заштиту и правилно функционисање за- 
дружних, синдикалних, а такође и инвалидских организација. Ове 
организације, нарочито синдикалне и задружне, играју важну 
улогу у нашем привредном и друштвеном развитку и сасвим je 
природно да држава узима под своју заштиту и обезбеђује од 
штеточинских и несавесних елемената и правилан рад апарата тих 
друштвених организација. Даље, овим законом се исто тако узима 
под чврсту заштиту државе и иредвиђају се и одређују средства 
за заштиту права грађана и њихове личности против оних сумњи- 
вих елемената у државном апарату, који би, прекорачујући своја 
овлашћења и своје службене дужности, вређали та права грађана. 
На тај начин наша се законитост још више учвршћује. Наиме у 
овом закону се показују две стране наше законитости: пре свега 
да je она уперена против нееријатељских елемената који успе- 
вају да се увуку у наш државни апарат, а исто тако и против 
оних чиновника који на дужности на којој се налазе не воде 
рачуна о правима грађана.

Даље, треба учинити још једну напомену. За овим се зако- 
ном осећала потреба много раније, и по свој важности он би тре- 
бало да je дошао међу првим кривичним законима. Међутим, са* 
свим je разумљиво да није могао бити створен и изграђен Пре-



длог закона о кривичним делима лротив службене дужности. 
Предлагачи који су израђивали овај лројекат закона, имали су  
да савладају велике тешкоће, пре свега да савладају тешкоће у  
повлачењу разлике измењу кривичних дела против службене 
дужности и дисцишинских кривичних дела, с једне стране, a 
с друге стране, разлику између тих дела и, на пр., кривичних дела 
против општенародне имовине, кривичних дела саботаже и друрих: 
кривичних дела. Мислим да су предлагачи у овом законском пре- 
длогу успели да реше оба проблема и да савладају тешкоће, тако 
да се из закона јасно види шта су кривична дела против службене 
дужности. У нашој пракси органи кривичног гоњења и народни: 
судови осетиће знатно олакшање у прогону и суђењу кривичних 
дела против службене дужности, пошто имају одређено и преци- 
зирано свако кривично дело и санкције за то дело.

Даље, потребно je констатовати, другови, да, иако нисмо 
имали овакав закон, ми смо у нашој пракси водили оштру борбу 
против штеточинских и несавесних елемената, другим речима сва 
ова кривична дела која формулише овај зако« нисмо заборавили 
и занемарили у пракси, него смо их гонили и то оштрим мерама. 
Разуме се, било je доста тешкоћа што није постојао овакав 
закон. Морало се ослањати на опште прописе Општег дела Кри- 
вичног законика, морало се служити другим посебним законима, 
тако да je пракса изградила принципе на основу којих су прога- 
њана кривична дела и могу да констатујем да овај закон неће до- 
вести до велике промене у нашој пракси. Он he само олакшати 
рад наших органа који раде на прогону кривичних дела.

Најзад, само неколико речи о санкцијама које законски пре- 
длог одређује. Нема сумње да су санкције против извршиоца кри- 
вичних дела против службене дужности и оштре и строге, и сасвим 
je разумљиво што су оне такве.

Ми се налазимо у јеку социјалистичке изградње, а наша др- 
жава управо читаву ту изградњу организује. Добро и правилн» 
функционисање државног апарата у целини и посебно сваког ње- 
говог органа јесте услов за правилан и плански развитак наше 
социјалистичке изградње. Ако се јављају у државном апарату 
такви елементи који својим злочиначким радом у разним држав- 
ним органима, предузећима и установама изазивају дезорганиза- 
цију, теже поремећаје, веће материјалне штете и друге штетне 
иоследице, онда се то мора схватити као опасна криминална де- 
латност уперена против битних ингереса радног народа, делатност 
која се мора енергичним и ефикасним мерама немилосрдно ry-- 
шити, спречавати и уништавати. А има ли таквих штеточинских 
елемената у нашем државном апарату? Нико се код нас не заноси



илузијом да смо ми већ наш државни апарат очистили до краја 
од таквих елемената. И не само то, него нико од нас не може 
искључивати могућност да се и убудуће лоједини непријатељски 
и штеточински елементи неће овде онде увлачити у наш државни 
апарат. Такве појаве су донекле неизбежне у садашњој етапи 
развитка наше државе, када још нису потпуно уништене са власти 
збачене и највећим делом екслроприсане ексллоататорске класе 
када се борба радничке класе и осталих маса трудбеника лротив 
тих елемената све више заоштрава, када се остаци буржоазије 
у  граду и капиталистички елементи на селу са све већим огарче- 
њем напрежу да би задржали даљи револуционарни развитак, 
када свуда покушавају да сабот-ирају нашу социјалистичку 
изградњу. У таквим условима, у условима све оштрије класне 
борбе, у садашњем периоду револуционарног развитка у нашој 
земљи, прелазном периоду од калитализма ка социјализму, непри- 
јатељски елементи стално се боре да на било који начин продру 
у  државни апарат, одакле могу да нанесу највише штете радном 
народу. И понеки су у томе успевали или успевају.

А поред тога, у нашем државном апарату има и извесних слу- 
жбеника који се према својој дужности односе управо онако како 
су се многи чиновници старе буржоаске државе у Југославији 
односили према својим дужностима. Такви службеници нашу нову 
државу не схватају као најмоћније оруђе радног народа у борби 
за изградњу социјализма и за сламање отпора свих његових не- 
лријатеља па, према томе, ни своју дужност не схватају као оба- 
везу пред радним народом, као обавезу да марљиво, самопре- 
горно, дисциплиновано и правилно извршују своје задатке у 
корист радне већине народа. Они на нашу државу гледају као на 
кешто туђе, а свој положај у државном апарату покушавају да 
искористе за себичне личне интересе, или ако се на тако нешто 
не усуђују, они се несавесно и са крајњом немарношћу односе 
према својим задацима стварајући тако разне веће или мање по- 
ремећаје у раду државног органа, предузећа или установе у ко- 
јима раде. To су лретежно такви елемвнти који су те особине 
донели у наш државни апарат као реакционарна наслеђа из старе 
југословенске буржоаске државе. Против таквих елемената, не 
лријатељских и туђих радном народу, уперене су оштре и строге 
санкције које одређује Предлог закона о кривичним делима про- 
тив службене дужности. Оне ће бити ефикасно средство у рукама 
државе радног народа за спречавање и гушење штеточинске и 
злочииачке делатности разних непријатељских елемената.

Наравно, те санкције имају своју максималну и минимал::? 
границу. На народним судовима je у првом реду задатак да w



правилно примењују. Биће и таквих који ће због дела која буду 
лочинили пасти под удар ових санкција, али ће се моћи попра- 
вити ifl постати савесни и вредни трудбеници. За такве људе није 
лотребно лрибегавати максималној граници предвиђених казни; — 
дужност je народног суда да такве случајеве уочи и правилно 
одмери казну, тако да она заиста допринесе преваспитању осу- 
^еног. А биће и непријатеља, који промишљено чине оваква крн- 
вична дела само у циљу да нанесу штету радном народу. Према 
непријатељским елементима не може се бити милостив, нити je 
корисно, већ je штетно западати у неко сентиментално морали- 
сање о преваспитању таквих елемената, када треба једино ми- 
слити о онемогућавању и угушивању њихове злочиначке делат- 
ности. На народним судовима je да непријатељске елементе не 
милују; закон им даје у руке строге санкције и на њима je, као 
на претставницима радног народа којима je поверено да суде 
онима који чине кривична дела, да оштрим казнама онемогуће 
злочиначку делатност непријатеља ухваћеног на делу, као и да 
-гиме опомену све остале непријатељске елементе који се, као што 
свакодневно видимо, не одричу борбе против народне власти.

Са сигурношћу се може очекивати да ће сваки трудбеник 
који изграђује социјализам у нашој земљи поздравити оштрину 
ових санкција схватајући их као довољно сигурна средства за 
заштиту важних општенародних интереса против оних елемената 
који нарушавају правилно функционисање нашег државног апа- 
рата, његов правилан рад у интересу маса радног народа.

Оштрина, пак, санкција против извршиоца кривичних дела 
лротив службене дужности, која се у овом закону види не треба 
и сигурно неће да изазове никакву бојазан код масе поштених 
државних службеника који савесно врше своје дужности. Саве- 
сним службеницима у нашем државном апарату биће потпуно 
јасно да je овај закон уперен против штеточинских и несавесних 
елемената у државној организацији. Савесни службеници ће овај 
закон поздравити пре свега као поштени трудбениди који свесно 
и са пуним залагањем учествују у изградњи социјализма са же- 
љом да се то велико дело што пре оствари у нашој земљи, a 
-затим поштеним, марљивим и савесним државним службенилима 
je у интересу да се прогоне несавесни лојединци који својим 
радом нарушавају правилно функционисање појединих државних 
органа, установа и предузећа, отежавајући на тај начин такође и 
рад савесних и поштених државних службеника. А самим тим што 
овај закон прецизира поједина кривична дела против службене 
дужности он ће изазвати још веће осећање сигурности код оне 
огромне већине државних службеника, народних претставника,



службеника у задружним и синдикалним организацијама, који 
вредно, марљиво и дисциплиновано извршују своје задатке које 
им je радни народ поверио. На крају, авај закон као и сви доса- 
дашњи закони из области кривичног права, доприноси даљем 
учвршћењу наше државе, обезбеђењу наше социјалистичке из- 
градње и обезбеђењу интереса радног народа од делатности 
разних штеточинских елемената. (Аплауз).

Претседник: Листа говорника je исцрпена. Нема предлога да 
се законски текст чита те приступамо гласању. Ко je за Предлог 
закона о кривичним делима против службене дужности, нека дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Један глас: Ja 
сам против). Објављујем да je овај законски предлог у Савезном 
већу прихваћен и да ће, сагласно пословнику, бити упућен Већу 
народа на решавање. Прелазимо на другу тачку дневног реда: 
претрес Предлога закона о кривичним делима против општена- 
родне имовине и имовине задружних и других друштвених орга- 
низација.

Има реч известилац Законодавног одбора Живота Ђерма- 
новић.

Известилац Живота Ђермановић (Изборни срез Ваљево, HP 
Србијљ) чита извештај Законодавног одбора. (Видети прилог на 
крају књиге).

Моша Пијаде: Предлажем да се не чита цео извештај, јер 
га сви већ имамо.

Претседник: Има предлог да се овај извештај не чита, пошто. 
ra имају сви народни посланици. Прихвата ли Веће овај предлог? 
(Прихвата).

Известилац Живота Ђермановић: Другови народни посланици, 
друг Министар правосуђа у свом образложењу дао je детаљну 
анализу овог законског предлога и исцрпно правно образложење 
те бих се ja више задржао на извесним другим моментима.

Циљ овог закона je да заштити материјалне основе за из- 
градњу социјализма и за подизање благостања народа у нашој 
земљи, што je и у самом пројекту закона на првом месту 
истакнуто.

Наш радни народ града и села, предвођен радничком класом 
и њеном авангардом Комунистичком партијом Југославије, на челу 
са другом Титом, у јеку je борбе за изградњу социјализма, за 
подизање благостања народа и за учвршћење нез,ависности И' 
одбранбене моћи наше народне државе, Федеративне Народне 
Републике Југославије.



Елан и упорност са којима наше радне масе воде борбу за 
остварење Петогодишњег плана, као основне карике у изградњи 
социјалистичке еканомике, чврстина и непоколебљивост нашег 
руководства и досада иостигнути успеси гарантија су нам. да 
ћемо успети да извршимо постављене задатке.

Али, уколико више напредује изградња социјализма, уколико 
су очигледнији уопеси на подизању благостања народа, уколико- 
више учвршћујемо и појачавамо моћ наше социјалистичке др- 
жаве, утолико су огорченији и бешњи непријатељи социјализма,. 
непријатељи народа, непријатељи наше народне државе, како они: 
у земљи, тако и они у иностранству.

Свргнути капиталисти у г-раду, великопоседници којима je 
аграрном реформом одузета земља и раздељена радном сељаштву,. 
стално апотискивани и ограничавани богати сељаци, шпекуланти. 
разних врста и боја, који су туђим радом стварали своје благо- 
стање, већим делом не могу да прежале своје изгубљене позиције, 
ни да се помире са уништењем могућности експлоатације човека 
од човека, ни са социјалистичким принципом: свако према својим 
способностима, свакоме према његовом раду; као што се ни страни 
капиталисти и империјалисти не могу да помире са чињеницом 
да су као екшлоататори и поробљивачи заувек истиснути из- 
наше земље.

Непријатељи наше социјалистичке изградње не само на не* 
пријатељски гледају на наше успехе, не само да се једним делом: 
апиру нашој социјалистичкој изградњи, већ има међу њима и оних 
који врше и теже нападе, нарочито кад иступају као агенти ино- 
страних империј алиста.

Ти напади и отпор управљени су нарочито на нашу при- 
вредну изградњу.

Због тога и народна власт и радни народ морају бити наро- 
чито будни у чувању и заштити све оне имовине која служи соци- 
јалистичкој изградњи, која сачињава материјалну основу за. 
изградњу социјализма и за подизање благостања народа у нашој 
земљи.

Предложени закон има да послужи баш том циљу, јер се њим- 
ставља под нарочиту кривично-правну заштиту како општена- 
родна имовина, тако и имовина задружних и других друштвених- 
организација које учествују у изградњи социјализма или учвр- 
шћењу независности и одбранбене моћи државе, и сва она имо- 
вина којо-м управљају државни органи, установе или предузећа, 
задружне или друге друштвене организације или која се код 
њих налази по другом законском основу, каа и приватна имо- 
вина одређена за друштвену употребу.



Једном речју, под нарочиту кривично-правну заштиту ставља 
се друштвено добро, добро које обезбеђује опстанак, развој и 
напредак народа и државе, и које кроз ту заједницу обезбеђује 
опстанак, развој и напредак сваког исправног њеног члана, сва- 
ког појединца,

To једновремено значи оштру борбу против насртаја на такво 
друштвено добро, насртаја који je уједно непријатељски напад 
на изградњу социјализма у нашој земљи, на интересе народа и 
државе.

Наша народна власт, залажући се још одмах после ослобо- 
ђења наше земље у изградњи социјалистичке економике, ставила 
je  под нарочиту заштиту државну имовину, и у том циљу донела 
прво Закон о заштити народних добара и њиховом управљању 
од 24 маја 1945 године, затим Закон о заштити општенародне 
имовине и имовине под управом државе од 23 октобра 1946 
године.

Државни сектор привреде, брзим темпом развитка соција- 
лизма у нашој земљи, растао je из дана у дан, и са извршавањем 
Петогодишњег плана развитка народне привреде осваја и прео- 
влађује у привреди, тако да се у државним рукама налази најзна- 
чајнији део средстава за производњу, која служе искључиво по- 
дизању и јачању народне привреде и народне државе, и задово- 
љењу потреба народа. Тако je живот народа најтешње повезан 
са социјалистичким државним сектором привреде.

Колико je нарастао социјалистички државни сектор привреде, 
показује нам чињеница да у целокупвом народном дохотку у
1948 год., према Плану и његовом апровођењу, од 191.915,000.000 
динара укупног народног дохотка социјалистичка привреда уче- 
ствује са 73.566.000.000 динара.

To нам уједко показује обим, вредност и значај имовине 
коју и овај предлог закона ставља под нарочиту кривично-правну 
заштиту као опипенародну имовину и имовину којом управљају 
државни органи, установе или предузећа.

Али оно што као ново у предлогу овог закона можемо са за- 
довољством да поздравимо, јесте то да се та нарочита заштита 
коју народна држава указује општенародној имовини, простире 
и на имовину задружних и других друштвених организација које 
учествују у изградњи социјализма или учвршћењу независности 
и одбранбене моћи државе, као и на ону приватну имовину која 
je  одређена за друштвену употребу.

Народна држава je нарочиту пажњу посветила земљораднич- 
ком задругарству, његовој реорганизацији, његовом омасовљењу 
и указује му сваку помоћ за широко захватање пољопривредне



производње као једном од основних фактора пребражаја наше 
пољопривреде.

Тако je земљорадничко задругарство постало пут којим радно 
сељаштво иде ка ликвидацији капитализма и остварењу соција- 
лизма на селу.

Радни сељаци широм наше земље састају се, дискутују, до- 
говарају се и оснивају задруге разног типа.

To у већини случајева није више задруга која се бави само 
набавком и продајом робе, већ све више обухвата пољопривредну 
производњу. Из дана у дан стварају се задруге које се баве за- 
једничком обрадом имања, заједничким одгојем стоке, прерадом 
воћа и друге, из дана у дан образује се нове и нове сељачке радне 
задруге.

Задруге стварају свој машински парк у који уносе пољопри- 
вредне машине: тракторе, сејачице, жетелице, косачице, тријере, 
разне плугове итд., стварају своје задружне економије, приплодне 
станице са расплодном стоком, сточне фарме, семенске станице, 
пчеларнике итд., подижу своје задружне домове, магацине, по- 
друме, повећавају свој инвентар.

Пети конгрес КПЈ поставио je као један од основних зада- 
така даљег проширења и учвршћења социјалистичке економике 
ФНРЈ: „мобилизацију наше индустрије у правцу брже и обим- 
није продукције пољопривредних оруђа и машина, ситног пољо- 
привредног алата и вештачког ђубрива”, као и „учвршћење и 
проширење социјалистичких позиција на селу у првом реду путем 
проширења организационог и материјалног јачања земљораднич- 
ког задругарства на потпуно добровољној основи његовог снаб- 
девања модерним пољопривредним оруђима и обезбеђења држав- 
ним кредитима и општом финансиском помоћи”. Нема никакве 
сумње у то да ће овај задатак бити испуњен, чиме се обезбеђује 
напредак како земљорадничких задруга, тако и целокупног радног 
сељаштва.

Да укажем још само на значајну улогу задруга по набавно- 
пордајном сектору, нарочито у откупу земљорадничких лроизвода 
по систему трговине но везаним ценама, и на онај огромни про- 
мет производа који струји задружним трговачким секторима, 
како промет земљорадничких производа за снабдевање наше инду- 
стрије сировинама и нашег радништва предметима исхране, тако 
и промет индустриских производа за снабдевање нашег сељаштва 
њему потребним индустриским лрерађевинама.

Јасно je да напредак и развој новог задругарства не иде у 
рачун онима који су живели и газдили се експлоатишући сиро- 
машног и средњег сељака, не иде у рачун сеоским шпекулантима



и зеленашима и такви ће са мржњом и завишћу гледати на сваки 
напредак задруга и уздизање радног сељака. Али, у борби са 
таквим елементима задругарство ће још више да јача и развија се.

Стављајући под нарочиту кривично-правну заштиту државну, 
задружну и друштвену имовину, предлог закона прописује казне 
за крађу, утају, лротивправно присвајање, уништење, оштећење 
•ове имовине, за преваре на штету те имовине и несавесно или 
лемарно поступање са њом, и тако не само да штити од раси- 
пања и уништења имовину која je друштвено корисна, већ омо- 
гућава, правилно снабдевање наше индустрије сировинама, нашег 
народа животним потребама, обезбеђује извршење нашег Пето- 
тодишњег плана, изградњу социјализма у нашој земљ«. А у 
изградњи социјализма учествују широке народне масе.

Залагањем радних људи у фабрици и у пољу, на градилишту 
и у лредузећу, на свим секторима изградње и производње, борбом 
радних људи, жена и омладине за извршење Титове Петолетке,
—  радом маса стварају се богатства која обезбеђују изградњу 
социјализма, подизање благостања народа и учвршћење незави- 
сности и одбранбене моћи државе.

Наши радници у рудницима, фабрикама, предузећима и на 
градилиштима такмиче се у повећању и побољшању производње 
и у подизању производности рада а све се више повећава број 
новатора, рационализатора н ударника.

Наши радни сељаци, верни свом савезу са радницима, удру- 
жују се у задруге, подижу задружне домове, боре се за пове- 
ћање лриноса пољопривреде и за подизање продуктивности 
рада у њој.

Наша омладина изграђује железничке пруге, путеве, мостове 
и друге објекте, учествује у свим радним акцијама са еланом и 
•самопрегором.

Цео наш радни народ, кроз Народни фронт и друге дру- 
штвене организације, учествује својим добровољним радом на 
•остварењу Петогодишњег плана и у другим радним акцијама.

А зашто све то они раде? Зато што воле своју нову државу; 
што у заједничком добру налазе своје добро, а себе осећају као 
члана заједнице и знају да раде за себе.

Ово потврђује да je код радног народа створен нов, соција- 
листички однос према раду и нов социјалистички однос према 
државној и друштвеној имовини.

To нам, даље, указује и на то да ће радни народ и сам бити 
•будни чувар и заштитник државне и друштвене имовине и да ће 
■са задовољством поздравити доношење овог закона.



Зато молим да предложени законски предлог примите у це- 
лнни. (Аплауз).

Претседник: Приступамо расправљању. По пословнику, ра- 
справљање се састоји из претреса у начелу и у појединостима.

Има реч народни посланик др Васо Бутозан.
Др Васо Бутозан (Изборни срез Мркоњић Град, HP Босна 

и Херцеговина): Другови народни посланици, пред нама лежи 
Предлог закома о кривичним делима против отаитенародне имо- 
вине и имовине задружних и других друштвених оргаиизација.

Овај закон чини важну карику у ланцу нашег социјалистич- 
ког кривичног законодавства. Заједно са осталим законима и По- 
себним делом Кривичног законика, он заштићује, обезбеђује и 
учвршћује тековине наше народне револуције извојеване у огњу 
Ослободилачког рата против фашизма и домаће реакције. На тај 
начин, овај закон обезбеђује и даље продубљује стабилност 
нашег кривичног законодавства.

Политички принципи овога закона начелно су унети у члан 
16 нашег Устава ФНРЈ, који гласе: „Општенародна имовина 
je главни ослонац државе у развитку народне привреде“, и 
„Општенародна имовина стоји под нарочитом заштитом државе”.

И овај члан нашег Устава јасно обележава пресудну улогу 
општенародне имовине, јер je она главни ослонац наше државе 
v развитку народне привреде.

Према томе, општенародна имовина јесте основа нашег дру- 
штвено-економског уређења и стога je она неприкосновена, јер 
teMO само на тај начин учврстити нове социјалистичке облике 
наше привреде у свим гранама производње и трговине, како нас 
то уче другови Тито, Кардељ и Кидрич.

Због тога je и разумљиво да основни задатак нашег револу- 
ционарног законодавства треба да буде заштита и чување опште- 
народне имовине, јер je она основа социјалисгичког уређења 
наше земље. Ако, дал>е, узмемо да под заштиту овог закона до- 
лази и задружна имовина и имовина друштвених организација 
које учествују у изградњи социјализма у нашој земљи или у 
учвршћивању независности и одбранбене моћи наше отаџбине, 
затим имовина којом управљају државни органи, установе или 
предузећа, задружне или друге друштвене организације, или која 
се код њих налази по другом законском основу, и, најзад, лри- 
ватна имовина одређена за друштвену употребу, тада можемо 
мирне душе закључити да под заштиту овога закона спада сва 
друштвена имовина која je основа за изградњу социјализма у



нашој зеЈМЉи, за учвршћивање њене одбранбене моћи и соција- 
дистичког уређења.

Овај предлог закона о заштити имовине државних преду- 
зећа, задруга и друштвених организација, предвиђа мере против 
напада на друштвену имовину. Борба за заштиту друштвене имо- 
кине, и то борба помоћу свих расположивих средстава, јесте садр- 
жина предложеног закона.

Овакву одлучну борбу тражи нарочито наше доба, епоха 
изградње социјализма у нашој земљи под руководством наше 
Партије и друга Тита, када са власти свргнута буржоазија жели 
и покушава да на привредном пољу настави борбу да би се по- 
ново дочепала власти, када се заоштрила борба на овом пољу и 
када се сваким даном заоштрава класна борба на селу због наших 
мера, нарочито привредних, које подузимамо и које ћемо и даље 
подузимати противу кулаштва и разних шпекуланата и у граду 
и на селу. У борби за извршавање Петогодишњег плана, доиошење 
©ваквог закона има нарочиту важност и знатно ће нам помоћи да 
у корену онемогућимо све оне који би покушали да нас омету у 
извршавању Петогодишњег плана и у изградњи социјалистичког 
сектора, или да нам стварају тешкоће на нашем путу.

Правне норме у овом предлогу закона предвиђају следеће 
нападе на општенародну и друштвену имовину: а) све врсте про- 
тивправног присвајања, крађу или утају, б) све врсте уништа- 
ваЉа, оштећења и прикривања имовине, и ц) несавесно посту- 
пање са овом имовином.

У овом закону je заштићен у првом реду социјалистички 
еектор наше привреде, јер он, по речима друга Кардеља, постаје 
водећи сектор у привредном развитку наше земље. Социјалистички 
еектор обухвата целокупну индустрију, читав кредитни систем^ 
транспорт, трговину на велико и скоро сву трготгау на мало. 
Стога je и разумљиво да je света дужност сваког нашег грађа- 
нина да чува, заштићује и учвршћује општенародну и друштвену 
нмовину.

Потпуно je на своме месту што се у овом закону обухватила 
и заштита задружне имовине, јер je земљорадничко задругарство^ 
према другу Кардељу, основна форма организадије нашег радног 
сељаштва «а путу социјалистичког преображаја наше пољопри- 
вреде. А на путу изградње социјализма, задругарство и задружна 
имовина јесу чврст ослонац нашем социјалистичком сектору. Када 
знамо да je општенародна и задружна имовина извор богатства и 
моћи наше домовине, извор богатог и културног живота свих 
трудбеиика наше земље, онда нам je и јасно да je часна и света



дуж ност сваког пашег грађанина да их чува као основу нашег 
социјалистичког уређењ а.

Но, са друге стране, таксфе j e  разумљ иво да су лица к о ја  Ha
na д а ју  на ма к о ји  начин ову имовину непријатељ и народа и да 
се у закону према оваквим лицима предвиђа ју  оштре казне и мере 
као према лицима к о ја  ом етају  и зград њ у  социјализма у нашој 
земљи, дакле основу бољ ег и лепш ег живота радног народа.

Д ругови  народни посланици, уверен  да ће  се овим законом 
заштитити и учврстити «аш  социјалистички сектор и задруж на 
имовина као и остала имовина к о ја  служи изградњи социјализма 
v нашој земљи, и з јављ у јем  да ћ у  гласати за  предложени закон. 
(Б уран  ап л а у з) .

Претседник: Реч има народни посланик Стеван Јовичић.
Стеван Јовичић (Изборни срез иришки, HP Србија): Дру- 

гови народни посланици, лред нама се налази Предлог зако-на о 
кривичним делима против општенародне имовине и имовине за- 
дружних и других друштвених организација, који je Влада под- 
нела овоме Већу на озакоњење.

У нашим данашњим и будућим условима друштвено-економ- 
ског развитка, овакав закон je неопходан. Ова потреба настаје 
због тога, јер ми у нашој земљи изграђујемо социјализам a то 
значи да стварамо и повећавамо социјалистичку општенародну 
имовину. Општенародна социјалистичка имовина код нас je данас 
већ толико проширена и развијена да обухвата све привредне 
секторе тако да je она ооим пољопривреде, где je делимично 
развијена, и ситне занатске радиности, искључиви и једини чини- 
лац привредне делатности.

Изградња социјализма и јачање социјалистичког сектора код 
нас не иде мирним путем већ уз сталну борбу против свргнутих 
експлоататорских клика које дају жилав отпор и боре се за очу- 
вање својих екоплоататорских положаја. Ови остади буржоазије, 
кад нису у стању спречити и зауставити социјалистички разви- 
так наше земље, о«и чине, а чиниће и убудуће, све што могу да 
нанесу штету нашој привредној изградњи, да оштете и упропасте 
општенародну имовину, како би зауставити и успорили развој и 
лобеду социјализма и што дуже задржали свој експлоататорски 
положај. Ове експлоататорске класе још нису — и неће до пот- 
пуног уништења изгубити наду на повратак и учвршћење својих 
изгубљених позиција и због тога су стално агресивне и за ствар 
социјализма и за интересе радних маса опасне. Због тога je један 
овакав закон какав се налази пред нама неопходна и нужна 
потреба.
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Истина, ми смо досада имали Закон о заштити општенародне 
имовине и имовине под управом државе, који je до даиас одиграо 
значајну улогу у заштити народне имовине. Он je штитио прву 
народну имовину, наегалу конфискацнјом имовине издајника и 
народних непријатеља. Затим je овај закон штитио имовину која 
je  настала у току економског и друштвеног развитка у нашој 
земљи, то јест национализацијом индустриских, трговачких и дру- 
гих предузећа, као и новостворену народну имовину која je на- 
стала привредном изградњом у нашој земљи —  новостворена 
индустриска и друга привредна лредузећа. Али овај закон за 
данашње, а и за будуће наше прилике, постао je преузак и недо- 
вољан. Он je данас недовољан због тога јер je друштвено- 
економски развитак данас на много вишем ступњу него што je 
био овда — октобра 1946 године, када омо овај закон докели. 
Због свега тога потребно je стари закон заменити новим законом 
чији се предлог налази пред нама.

Овај предлог закона потпуно одговара потребама наше лри- 
вредне и социјалистичке изградње, јер je израђен према нашим 
данашњим условима, а исто тако одговара и иашем перспектив- 
ном развоју, јер узима под заштиту сву народну имовину, имо- 
вину задружних и других друштвених организадија и приватну 
имовину која je одређена за друштвену употребу. Зато ће он бити 
ефикасно средство за чување социјалистичке имовине, јер својом 
опширношћу и прецизношћу штити ову имовину од свих могућих 
напада народних непријатеља и штеточина.

Оно што je ново у овоме закону у односу на досадашњи, 
а што треба овде истаћи, јесте то да овај закон обухвата и под- 
једнако штити како општенародну имовину, тако и имовину за- 
дружних и других друштвених организација које учествују у 
изградњи социјализма или учвршћењу независности и одбранбене 
моћи дрн<аве. Ово je унето због тога што je променом нашег 
економско-друштвеног поретка дошло до промене садржине и 
циљева нашег задругарства. Уколико ова промена није свугде у 
потпуности извршена, она ће настати у даљем развитку нашег 
задругарства. Сасвим je јасно да у социјалистичкој држави и за- 
друге — у којима су учлањени људи, сељаци или занатлиј е — мо- 
рају имати социјалистички карактер. Јасно je да ће ове привредне 
организације подупрети државни социјалистички сектор привреде, 
да ће учествовати у изградњи социјализма. Задруге у етарој, ка- 
питалистичкој Југославији имале су минималну задружну имо- 
вину. Њихов циљ није био помоћ економски слабим задругарима, 
која би долазила од увећавања и јачања задружне имовине, већ 
-богаћење и јачање појединаца који су били економски јачи и 
нмућнији.



Ово je било због тога што je руководство у задругама и у 
Н ј Нх о в и м  савезима било у рукама капиталиста или њихових вер- 
вих слугу, као и због сталне интервенције капиталистичке државе 
у том правцу. Уошите узевши, задруге као привредне организа- 
аије лочивале су на истим принципима на којима и остала капи- 
талистичка привреда. Оне су биле једно од упоришта и ослонац. 
те привреде. Због тога оне нису одговарале жељама и потребама 
радних људи и служиле су као средство за њихову експлоатацију- 
Уколико je и било покушаја појединих задруга или група задру- 
гара да нешто у том правцу измене, то je на најгрубљи начик 
било економским или политичким притиском угушено.

Међутим, задругарство и задруге у нашим условима, у усло- 
вима народне власти и изградње социјализма у нашој земљиу 
добијају сасвим други карактер. Оне се претварају од средстава 
за екаплоатацију радних маса у средства за побољшање економ- 
ских и жшзотних услова тих маса. Оне не могу бити више при- 
вредне оганизације за богаћење појединаца, а на штету већине^ 
већ средства борбе против тих експлоататора, а за побољшање 
живота широких радних слојева. У њима не могу више руково- 
дећу улогу имати капиталистички елементи, већ оне морају битк 
истински демократске организације у којима сва власт и руковод- 
ство припада скупштини, то јест радниМ људима.

Да би задруге извршиле те своје задатке, да би постигле изве- 
сне резултате у побољшању економских и животних услова удру- 
жених радних људи, да би помогле економски слабије чланове* 
оне морају стварати и стално увећавати задружну имовину. 
Стварањем и јачањем задружне имовине, оне ће исто тако моћи 
успешно водити борбу против капиталистичких и експлоататор- 
ских елемената а тиме ће много допринети учвршћењу и изградњи 
социјалистичког сектора привреде и социјализма у нашој земљи.

Хтео бих овде посебно да се осврнем иа земљорадничко за- 
другарство, које je снажна полуга за изградњу социјализма на 
селу. Многе зе-мљорадничке задруге већ сада имају знатну за- 
дружну имовину, а код задруга вишег типа — радних задруга —  
којих у нашој земљи има већ знатан број, сва средства 3đ про- 
изводњу, осим земље, јесу задружна својина. Као што сам рекао, 
ако задруге хоће да изврше своје задатке, морају стварати и 
стално увећавати своју имовину. Имовина задруга стално расте 
и увећава се све више тако да ће она бити знатан чинилац за 
социјалистичку реконструкцију нашег села и наше пољопривреде,, 
a с тим у вези и за побољшање материјалног и културног поло- 
жаја радног сељака. Ова настојања задруга и радних сељака по- 
моћи ће и већ данас свим својим могућностима помаже народна.



држ ава.  To j e  радним сељацима загарантовано и обезбеђено Уста- 
вом  и многим другим законима и уредбама. И овај закон  биће 
ј е д н о  од моћних средстава к о ја  he радним сељацима помоћи да 
с е  успеш није  боре против непријатељ а народне и задруж ке имо- 
вине, —  « еп ри јатељ а  изградњ е социјализма.

Као што изградња социјализма уотдте не иде нити ће ићи 
код нас мирним путем већ уз сталну борбу против остатака реак- 
ционарних експлоататорских клика из старе Југославије, тако he 
се изградња социјализма на селу развијати уз сталну и жестоку 
•борбу против кулачко-капиталистичких елемената. Ови неприја- 
тељски елементи чине, и чиниће и убудуће, све могуће да спрече 
и онемогуће успешан развитак земљорадничког задругарства у 
правцу содијализма, како би омели изградњу социјализма на 
селу и задржали свој повлашћени и експлоататорски положај. У 
тим својим непријатељским настојањима, свакако најважнији 
објекат им je задруж«а имовина и због тога сматрам да ће овај 
закон бити од велике користИ радним сељацима — задругарима у 
борби за реконструкцију п  социјалистички преображај нашег 
села. Он ће бити јако оруђе у рукама народне државе и радних 
сељака и штитиће задружну — социјалистичку — имовину рад- 
них сељака од насртаја њихових љутих непријатеља, сеоских 
кулака и капиталиста.

И овај наш закон биће народним масама врло близак, оне ће 
га разумети, радне масе и у селу и у граду прихватиће га, јер 
када се наша радничка класа бори и великим залагањем и жртва- 
ма кроз содијалистичко такмичење доприноси увећању опште- 
народне, социј алистичке имовине, онда она хоће да има гаранцију 
да ће та имовина бити сачувана од непријатеља и штеточина. 
Исто тако, када се радни сељаци залажу за јачање и увећање 
задружне имовине, за подизање свога благостања, онда je и њи- 
хова жеља да се ова имовина очува. Овај he им закон то омогу- 
ћити, o h  he омогућити радним масама да воде успешну борбу 
против недријатеља содијализма и штеточина свих врста. Зато 
ће ra оне са одушевљењем дочекати.

Изјављујем да hy гласати за овај закон (Аплауз).
П р е т с е д н и к :  Пошто нема више пријављених говорника и 

никаквих накнадних предлога, приступа се гласању. Ко je за 
Предлог закона о кривичним делима против општенародне имо- 
вине и имовине задружних и других друштвених организација, 
нека дигне руку. (Сви дижу руку, сем једног народног посланика). 
Има ли ко против? (Имро Филато\вић: Ja гласам против). Огла- 
шавам да je Предлог закона о кривичним делима против општена-



родне имовине и имовине задружних и других друштвених орга- 
низација у Савезном већу прихваће« и да ће, сагласно пословт 
нику, бити упућен Већу иарода на решавање.

Одређујем 10 минута одмора.

(После одмора)
Претседник: Настављамо седницу. Прелазимо на трећу тачку’ 

дневног реда: претрес Предлога закона о измени чл. 37 става 2 
Закона о држављанству Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије. Известилац Законодавног одбора je народни посланик: 
др Макс Шнудерл. (Аплауз).

Известилац др Макс Шнудерл (Изборни ррез Марибор—  
Десни Брег, HP Словенија): (Чита извештај Законодавног од- 
бора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, пошто у образложењу овог за* 
кона имате детаљно изнете све разлоге, ja немам друго ништа да 
кажем и хоћу само да вас, у име Законодавног одбора, замолим 
да законски предлог примите. (Аплауз).

Претседник: Пријављених говорника нема. Зато стављам 
законски предлог о измени чл. 37 став 2 Закона о држављанству 
ФНРЈ 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 чл. 37 става 2 Закона о држављан- 
ству ФНРЈ једногласно прихваћен и да he, сагласно прописима 
пословника, бити упућен Већу народа на решавање.

Прелазимо на четврту тачку дневног реда: претрес Предлога 
царинског закона. Известилац Законодавног одбора je народни 
посланик Едхем Чамо.

Известилац Едхем Чамо (Изборни срез Градачац, HP Босна 
и Херцеговина): (Чита извештај Законодавног одбора. — Видети 
прилог на крају књиге.)

Другови и другарице народни посланици, Приједлог царин- 
ског закона који нам je поднесен на озакољење употпуњује наше 
привредно закокодавство, јер регулише материју која до данае 
није била обухваћена једним јединственим законом, а која je од 
Ееликог значаја за несметан развој наше привреде. Овај закон 
усклађује нашу царикску политику са опћим развојем наше план- 
ске привреде и лотчињава je интересима заједнице. Мијењајући 
лик цјелокупног ранијег државног, друштвеног и привредног жи- 
вота, стварност нове Југославије из основа мијења и карактер 
старе царинске политике и њену улогу у новом друштву.



У буржоаској Југославији царина je претстављала изразитв 
фискалну мјеру у којој су властодршци имали јако врело д р ж а в -  
них прихода. Поред тога, млада, незајажљива буржоазија старе 
Југо-славије бранила je царинском политиком своје интересе од 
јаке конкуренције страног капитала, те je на тај начин, поред 
фискалног карактера, царина старе Југославије имала и заштитни 
карактер.

У условима наше ствраности, фискални и заштитни карактер 
царине губи свој смисао, јер социјалистички начин привређивања 
учинио je неовисним извршење нашег буџета од цариноких при- 
хода, јер привредни план одређује правац привредне политике. 
По приједлогу овог закона, фискални карактер цаоине задржан je 
само у односу на гтриватни сектор, чији увоз и и?доз није шаном 
обухваћен. Овим законом се цјелокупна спољна трговина одвија 
под контролрм државе и онемогућена јесвака злоупотреба, односно 
недозвољена трговина са иностранством, која би могла имати 
штетне посљедице за правилан развој наше привреде. Док су ца- 
ринарнице у старој Југославији биле стјециште кор)гмптивних еле- 
мената и док су биле и служиле као концесија режимским људима 
који су вршили злоупотребу у најширим размјерама, дотле наш 
Приједлог царинског закона у ттотпуности обезбијеђује правилно 
спровођење царинског надзора, отстрањује злоупотребе штитећи 
социјалистичку имовину, паједностављује и убрзава поступак ца- 
рињења робе искључујући потребу за царинским посредницима

Молим Вијеће да прихвати о>вај приједлог закона заједно са 
измјенама које je учинио Законодавни одбор.

Претседник: Приступа се расправљању. За реч се пријавио 
народни тшсланик Зоран Полич.

Зоран Полич (Изборни срез Марибор, HP Словенија): Дру- 
гови и другариде народни лосланици, царине какве смо досада 
лознавали, по својој суштини, остатак су калиталистичког схва- 
тања начина уређивања вањске трговине.

Победа у Народноослободилачком рату створила je нове еко- 
иомске и политичке услове за решавање свих привредних питања 
код на-с, па и питања спољне трговине.

У капиталистичкој Југославији могао je да важи закон Кра- 
љевине Србије од 1899 године, допуњен различитим новелама, 
пошто je смисао царина у то време била заштита домаће капита- 
листичке индустрије и већи приходи за фискус, «а једној страни, 
и преваљивање тежине тог бремена на леђа широких народних 
маса, на другој страни.



Таква царинска политика могла je важити онда кад je важило 
и анархично уређивање спољне трговине.

У новој Југославији, под промењеним економским условима, 
променио се и значај царина. Наша спољна трговина није више 
стихиске нарави, тако да би царина могла бити регулатор увоза и 
извоза, већ се наша спољна трговина води плански. Дејство да je 
читава спољна трговина под контролом државе, да се скоро 100% 
увоза и извоза врши за државни и задружни сектор, тражи, на 
једној страни, промену значаја царина, а на другој еграни, шихово 
много еластичније примењивање.

Царине код нас нису лотребне зато да служе заштити вла- 
стите индустрије, не могу да буду као у капиталистичким земљама 
средство економске агресије и не могу да задрже фискални значај» 
већ je њихов једини смисао да буду у плански вођеној спољној 
трговини средство контроле над извозом, увозом и провозом. To 
значи да морају бити прописи једноставни, да сме да буде опте- 
рећење царином минимално, само да задовољи потребама кон- 
троле, иначе би се посао само компликовао, пошто би се средства, 
издата из буџета за плаћање царине, поново враћала у буџет и 
тиме створили само привидни приходи. Поступком какав je пред- 
виђен овим предлогом закона, избећи ћемо компликовање лослова, 
као што je то било по старом закону, који не само да je одуго- 
влачио царински поступак, већ je због компликованости тражио 
и царинске посреднике, што je све поскупљавало робу и значило 
ново оптерећење за радне масе, нарочито код робе широке по- 
трошње.

Прописи предложеног закона једноставни су. Загарантована 
je контролна функција царина и еластичност примењивања једно- 
ставних лрописа.

Овим законом престају и на пољу спољне трговине да важе 
прописи који су били по својој суштини, и по схватањима самих 
органа који су их спроводили, остатак старог капиталистичког 
света у новој Југославији.

Овим законом потврђујемо да су се и царине самом прак- 
сом код нас претвориле у еканомско оруђе контроле и евиденције 
борбе за испуњење Петогодишњег плана.

Искључивањем неких аутономних и преференцијалних царина 
потврђујемо нови значај царина у држави која изграђује соција- 
лизам и, пре свега, јасна нам je њихова контролна функција у 
испуњењу Петогодишњег плана у спољној трговини. Све то потвр- 
ђује потребу таквог закона и зато изјављујем да ћу гласати за 
Hjera. (Аплауз).



Претседник: Нема више пријављених говорника те се пре- 
длог цариноког закона ставља на гласање. Ко je за Предлог царин- 
ског закона, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? 
(Нема). Објављујем да je Предлог царинског закона прихваћен 
у Савезном већу једногласно и да ће се, у смислу прсшиса послов- 
ника, упутити Већу народа на решавање.

Прелазимо на пету тачку дневног реда: претрес Предлога 
закона о изменама и допунама Основног закона о прекршајима. 
Извест-илац Законодавног одбора je др Макс Шнудерл.

Известилац др Макс Шнудерл: (Чита извештај Законодавног 
одобора. -— Видети прилог на крају књиге.)

У име Законодавног одбора предлажем да овај законски пре- 
длог примите. (Аплауз).

Претседник: Пријављених говорника нема па се Предлог за- 
кона о изменама и допунама Основног закона о прекршајима став- 
ља на гласање. Ко je за Предлог закона о изменама и допунама 
Основног закона о прекршајима, молим нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да je Пре- 
длог закона о изменама и допунама Ооновног закона о прекрша- 
јима у Савезном већу једногласно прихваћен и да ће се са овим 
законским предлогом поступити сагласно прописима пословника.

Прелазимо на шесту тачку дневног реда: Предлог закона о 
извршењу казни. Известилац Законодавног одбора je и овде на- 
родни посланик др Макс Шнудерл.

Известилац др Макс Шнудерл: (Чита извештај Законодавног 
одобора. — Видети прилог на крају књиге.)

Другови народни посланици, Предлог закона о извршењу 
казни доживео je у Законодавном одбору низ измена и допуна, 
које су, углавном, стилске и граматичке природе. Нећу их читати 
јер сте их већ добили. Међутим, ми смо предузели и неке тех- 
ничке измене тиме што смо неке чланове спојили, брисали, или 
додали нове. На тај начин текст предлога je стварно и допуњен, не 
мењајући ништа на суштини, принципима и систематици закона.

У току заседања, Законодавни одбор примио je два предлога 
по којима je могао раоправљати. To je био стредлог Министра за 
социјално старање Народне Републике Словеније, који je уз 
члан 324 Предлога закона о кривичном поступку (овај члан по 
својој садржини прешао je у члан 3), предложио да се одреди на- 
длежност органа старатељства за извршење васпитно-поправних п 
здравствено-васпитних мера. Ми смо утврдили да оваква одредба 
заиста треба да буде унесена у члан 3, али ми нисмо имали довољ- 
но елемената како бисмо могли просудити да ли je заиста орган



старатељства надлежан за све врсте оваквих мера, односно који 
би други органи још могли да буду надлежни за извршење тих 
мера. Закључили смо због тога да оставимо Влади ФНРЈ да доне- 
се о томе амандман. Међутим, у Комититу за законодавство стоје 
на становишту да не треба унети овакву одредбу, јер поправне 
мере нису казне.

Други предлог примили смо од народног посланика друга 
Светозара Ритига. Он предлаже да се међу одредбе о извршењу 
смртне казне дода пропис према коме осуђени на смрт има ттраво 

... затражити да се над њим изврше верски обреди који су уобича- 
јени у случају припрема на смрт, па да му се у ту сврху стави на 
расположење свештеник. У образложењу свога предлога народни: 
посланик друг др Ритиг позива се на Уставом зајемчену слободу 
савести и вероиоповести. Народни .посланик др Ритиг мисли, дакле,. 
да би ова уставна гарантија била повређена ако се на смрт осу* 
ђеном законом не омогући и не дозволи састанак са његовим све- 
штеником. Међутим, члан 25 Устава одређује такође одвајање 
цркве од државе, a то значи између осталог и то да црквени про- 
писи и верски обреди не могу имати никакав утицај на државне 
законе, па би, према томе, значило повреду Устава кад би се у ма 
који закон уносио пропис који као своју норму признаје и узима 
у обзир прописе неке цркве или њене религије. To важи и за да- 
вање последње утехе као и за присуство свештеника при погу- 
бљењу осуђеника. Др Ритиг тражи, уствари, да се цркви законито 
омогући спровођење неких црквених прописа. To се очигледно 
противи начелу одвајања цркве од државе. Осуђеном се може, 
према прописима кућног реда, дозволити .на његову властиту 
жељу посета свештеника пред извршењем смртне казне или у слу- 
чају тешке болести, а не може се ово законом утврдити као право, 
било осуђеног, било цркве. Постоји обичај да се осуђеницима пред 
смрт испуњавају последње жеље, али Законодавни одбор није 
сматрао за лотребно да ово унесе у законски предлог, јер je то 
предмет правилника о кућном реду.

Другови народни посланиди, о овом закону може се говорити. 
са различитих тачака гледишта. Проблем извршења казне врло je 
сложен, у разним земљама и у разним епохама спровађао се у 
живот на разне начине. Ja бих хтео само овде да истакнем оне еле- 
менте тога законског пројекта, који имају, поред осталог и ширб 
политичко значење.

Противници наше земље и нашег друштвеног поретка опи- 
сују Југославију као земљу насиља и безакоња, а нарочито наше- 
судовање и наше извршавање казне као нехумано или некултурно. 
jMetjvTHM, овим законом као и Законом о кривичном поступку,



Југославија опетпотврђује високи цивилизовани и културни сте- 
лен овог развитка, доказује ооет свој карактер правне државе, a 
нарочито уску ловезаност друштвеног колектива, према којој се 
■осуђени не избацује из људске заједнице, према којој се осуђе- 
ном не утискује печат срамоте за читав живот, као што бива у 
земљама буржоаске демократије, — него му се ствара читав један 
систем и организам за његово уздизање, за његово поправљање, 
за његов повратак у слободну људску заједницу. Погледајмо 
само неке такве установе.

Осуђени на издржавању казне у казнено-лолравној установи 
mia драво да шаље писмене пошиљке брачном другу, деци, роди- 
тељима, браћи и сестрама двапут месечно и да од њих прима 
такве пошиљке. Може примати пакете са храном, рубљем и слич- 
ним потребама. Једанпут месечно може примати посету. У казне- 
но-поправним заводима осуђени су лодељени на групе према 
зрсти кривичних дела, врсти и кајању и личним особинама осу- 
ђених. Ова подела има за главни циљ преваспитање осуђених. 
Главно средство за преваспитање јесте рад. Рад je регулиса« npe- 
ма радном времену, награди, радној обавези за поједине катего- 
рије осуђеника, а води се рачуна и о «оваторима, рационализато- 
рима и проналазачима којима су пружени бољи услови живота.

Ja указујем на књигу друга Чолаковића „Кућа оплакана“, 
из које се може видети какав je био лоступак са осуђеницима 
уопште у погледу њиховог рада и награда за тај рад у старој 
Југославији. По новом законоком предлогу 'сви осуђеници уживају 
здравствену заштиту и социјално осигурање. Ако замислимо да 
je  основна карактеристика издржавања казне у буржоаском дру- 
штву у томе што осуђени седи закључан у ћелији, онда видимо 
како прописи о раду формирају психолошк«, физиолошки и дру- 
штвено-корисно запослење осуђенога.

Најсветлији део овог пројекта je, по̂  моме схватању, у глави 
VI, која говори о мерама за преваслитање осуђених. У казнено- 
поправним домовима оснивају се индустриска и занахска при- 
вредна предузећа, а осуђени малолетници могу у тим предузећима 
лзучавати разне занате и техничке вештине. У свакој казнено- 
поправној установи организује се наставно-васпитни рад и фис- 
културна настава како би се развијала лолитичка и грађанска 
свест, радна дисциплина, самоиницијатива и оданост социјали- 
стичкој домовини. Поред тога, у казнено-паправним установама 
оснивају се и стручне занатске и пољопривредне школе, настава 
за опште образовање и аналфабетски течајеви, библиотеке и даће 
се дозвола за читање књига.



Нарочита пажња посвећена je бременитим женама и мајкама 
које доје децу. Над женом која je у стању бременитости не сме 
се извршити смртна казна. Ми смо могли приметити да се женама 
по пракси Президијума даје помиловање тако да практично п® 
правилу и не долази до извршења смртне казне над жензма. Бре- 
мените жене, у времену три месеца пре порођаја до довршетка 
једне године старости детета, издржавају казну лишења слободе 
у заштитном' дому осуђеница-породиља.

На бремениту жену и мајку која дојв дете закључно до 8 
месеци живота детета не може се применити дисциплинска казна 
двочасовног продужења радног времена, а у домовима за породи- 
л>е, бремените жене ослобођене су свих спољних и тежих уну- 
трашњих радова, у времену од 6 недеља пре и пасле порођаја. 
Малолетници и бремвнита жена односко мајка дојиља предмет су 
нарочите пажње и заштите по овом закону.

Брига за преваспитавање осуђеног, за његово уздизање и 
кнтелектуално усавршавање доминантна je карактеристика овог 
закона у практичним мерама које предвиђа за постигнуће овог 
циља. He само у теорији него и у пракси — a то баш доказује 
овај закон — народна власт обезбеђује све животне потребе и 
друштвена-моралне и хумане мере да поправи људе који су по- 
грешили. Држим да практичне мере овога закона одговарају прин- 
цигтима утврђеним у Општем делу Кривичног законика, и уверен 
сам да и овим законом наша држава ступа за Совјетским Савезом у 
први ред 'народно-демократских земаља, далеко испред о«их 
земаља icoje су се прославиле са нечо-вечним казненим заводима 
и методима извршења казне у њима и који су заводи, „ове куће 
оплакане”, по мојим схватањима ушли у историју, као на пример: 
Шпилберг, Карлау, Моабид, Синг-Синг, Регина коели итд, а некада 
Марибор, Лепоглава, Сремска Митровица, Пожаревац и Ниш.

Али, другови, било би погрешно схватити да je ова пажња 
према осуђеницима у Закону о извршењу казни последица неке 
сентиметалне хуманости, која je сама себи циљ. Далеко од тога! 
Закон о извршењу казни има класни карактер као и сви остали 
наши закони. Сврха овог закона јесте друштвена иако се говори 
у првом реду о индивидуалном човеку. Друштво овим законом 
заштићује свој интегритет као целина, и оно остварује овим 
законом коначну фазу једног процеса, који почиње кривичним 
законом а наставља се кривичним поступком. Наш друштвени 
поредак неће осуђене избацити из своје средине, одвојити их од 
себе и искључити из људске заједнице, он неће да их декласира 
и да створи слој или класу мање правних људи, кој и носе до крај a 
живота печат злочина, као што то бива у буржоаским земљама.



Тиме би друштво само себе изопачило. Наш друштвени поредак 
штити своју целину, он у крајњем случају смртном казном одба- 
цује недостојног члана друштва. Иначе у свим облицима овај 
закон ствара услове како би осуђени, иако je изолован од обичног 
живота, користио заједници тиме што и даље за њу ради и тиме 
што се прева-опитава за свој повратак у конструктив«и друштвенц 
живот. Осуђени није отсечен од друштвеног тела, него je он само 
изолован док нс наступи његово излечење, његово друштвено 
оздрављење. Све институције овог закона, читав механизам извр- 
шења казни, иако се тичу појединаца, значе једну нарочиту дру- 
штвену процедуру за лечење рана и болести, које се ттјављују 
као последице друштвено опасних дела на организму друштва. 
А у овој сврси, унутар тог механизма, налази осуђени своју за- 
штиту. Овај хумани поступак je поступак који je, дакле, хуман не- 
из сентименталног индивидуализма, него због карактера друштва, 
na je због тога тачно кад се означује као социјалистички хума- 
низам. Из ове кратке анализе можемо, према томе, утврдити да 
je идејна основа овог закона социјалистички хуманизам.

Исто тако можемо утврдити да овај закон демантује све про- 
пагандистичке лажи о безакоњу, о уништавању окривљеника без 
суђења и о њиховом тешком положају на издржавању казни. Овај 
законски предлог потврђује да се наша држава успешно труди 
да испуњава све задатке цивилизоване, културне, правне и на- 
предне социјалистичке земље.

Предлажем због тога, другови народни посланици, у име 
Законодавног одбора, да овај закон примите. (Буран аплауз).

Претседник: Приступамо расправи о овом законском пре- 
длогу. За реч се пријавио народни посланик Моша Пијаде. (Бурак 
и дуготрајан аплауз).

Моша Пијаде: Другови народни лосланици, не мислим да 
улазим у неку анализу Предлога закона о извршењу казни. Сма- 
трам да je овај законски лредлог сам по себи довољно јасан и да 
сваки грађанин наше земље може и без икакве правничке спреме 
лако разумети његове одредбе и оценити њихову напредносг it 
њихово потпуно одговарање захтевима и потребама наше земље 
у периоду њене социјалистичке .изградње. Само једна социјали- 
стичка земља може имати овакав закон о извршењу казни. Овакав 
закон може чинити част свакој социјалистичкој земљи.

Као претседник Законодавног одбора овог Већа могу да вас 
уверим да je овај законски предлог својом напредношћу наишао у 
Одбору на одушевљен пријем.



Док Општи део Кривичног законика, који смо донели у децем- 
бру прошле године, и Закон о кривичном поступку, који смо јуче 
у с в о ј и л и ,  показују лице наше државе кад стоји према онима које 
треба гонити и судити за кривична дела, овај закон локазује лице 
наше државе према онима којл су за кривична дела већ осуђени, 
над којима треба да буде извршена казна или васпитно-лолравне 
или здравствено-заштитне мере.

Нема сумње, другови, да у овом законском пројекту врло 
јасно и рељефно долази до изражаја истински социјалистички. 
хуманизам, ослобођен сваке лажности или лицемерства буржоаског 
хуманизма. Тај моменат јако су подвукли и сви говорници који су 
говорили о Предлогу закона о кривичном постулку. Али, не ради 
се овде о задовољавању човечност-и ради саме човечности. Хума- 
низам који долази до изражаја у овом законском предлогу, као и 
у Другим нашим кривичним законима општег или лроцесног карак- 
тера, извире органски из социјалистичког карактера наше данашње 
државне и друштвене организације, природан je за такву државу и 
нема потребе да буде нарочито истицан као да се ради о нечем што 
би и данас било изузетно. Зато сматрам да je утолико погрешније 
видети само ту страну овог законског предлога, како су учинили 
говорници који ‘су говорили о Предлогу закона о кривичном по- 
стугасу. Тај хуманизам наших кривичних зашна није у супротно- 
сти са класном борбом коју у периоду изградње социјализма наш 
радни народ и његова држава воде ради угушивања отпора капи- 
талистичких елемената свргнутих с власти. Напротив •— a то je 
она друга и основна страна нашег кривичног законодавства, коју 
су другови у дебати о кривичном поступку запоставили у својим 
говорима а који су иначе били на завидној вишни — овај законски 
предлог стоји обема ногама на терену класне борбе која треба да 
обезбеди изградњу и победу социјализма у нашој земљи. Наша 
држава није никакво добротворно друштво него орган диктатуре 
радног народа, 'способан, како je то на делу показао,да угуши 
сваки отпор оних класа и слојева који су непријатељи соција- 
лизма и чине напоре да оборе или поткопају власт радног народа 
и да омету социјалистичку изградњу, орган за немилосрдно уни- 
штење отпора експлоататорске мањине у интересу огромне већи- 
не радног народа. Наше кривично законодавство позвано je да у 
лрвом реду служи томе задатку, беспоштедном ломљењу отпора 
класних непријатеља радног народа и његове социјалистичке 
државе.

Тек на тој основи и баш због ње, баш због тога niro наше 
кривично законодавство штити интересе радне већине, могућно 
je и природно да се то законодавство односи са пуно човечности



према онима из те радне већине који још неослобођени наслеђа 
буржоаске идеологије дођу у сукоб са интересима народне државе 
и огреше се о њене законе. Сукоб радне већине с владајућом екс- 
плоататорском класом неизмирљив je сукоб који доводи до на- 
силног рушења, обарања експлоататорских класа са власти и 
њиховог лишавања господства над друштвеним средствима за про- 
изводњу. Сукоб експлоататорске мањине оборене са власти са 
владајућим радним народом такође je неизмирљив и мора се у 
периоду изградње социјалистичког друштва завршити њеним уни- 
штењем као класе у оквиру уништења саме класне поделе дру- 
штва. Али са интересима радног народа и његове државе, са инте- 
ресима изградње социјализма, могу да дођу и долазе у сукоб и 
људи из редова саме радне већине народа, а ту je сасвим разу-, 
мљиво да држава радног народа чини све напоре да такве елементе 
етасава за друштво, да их преваспитава, да постану корисни и ва- 
љани чланови друштва.

Још пре три године, у септембру 1947 године, речено je у 
тада усвојеном Закону о уређену народних судова да су главни 
задаци судова у вршењу правосуђа: заштита демократских теко- 
вина Народноо'слободилачке борбе, обезбеђење тачног испуњавања 
закона од стране свих установа, предузећа, организација, службе- 
них лида и грађана Југославије и васпитање грађана у духу ода- 
ности отаџбини, у духу правилног испуњавања закона и стоште- 
ног вршења грађанских права и дужности. У Општем делу Кри- 
вичног законика, који смо усвојили децембра прошле године, ре- 
чено je да наше кривичио законодавство штити од друштвено 
опасних, то јест кривичних дела, народну државу засновану на те- 
ковинама Народноослободилачке борбе, њен правни поредак, њену 
еоцијалистичку изградњу и лично-ст и права њених грађана. Јасна 
je, према томе, против кога je уперено наше кривично законодав- 
GTBO и какво оруђе оно претставља у класној борби. Али Општи 
део Кривичног законика, одређујући као сврху кажњавања уни- 
штавање друштвено опасне делатности, одвраћање и спречавање 
учинкоца да не врши кривична дела, истовремено je -као сврху 
кажњавања одредио и преваспитање и поправљање учиниоца и 
општи васпитни утицај на друге чланове друштва у циљу одвра- 
ћања од вршења кривичних дела. У том духу и полазећи од тих 
основних приндипа, тај je закон поставио као принцип да сврха 
кажњавања, при његовом извршењу, не може бити п р о у з р о к о в а њ е  

физичких патњи или вређање људског достојанства осуђеног. Зато 
није никакво чудо што тај приндип долази до таквог видног изра- 
жаја у Предлогу закона о извршењу казни, али ни у ком случају



конзеквентно спровођење тих принципа кроз овај законски пре- 
длог не лретвара га у збирку хуманистичких прописа одрезаних од 
класне борбе, од принципа беопоштедног угушивања отпора кла- 
сних непријатеља радног народа и његове државе.

Могли су се у буржоаској држави с времена на време хума- 
низирати прописи о извршењу казне, могле су, на пример, 1930 
године бити укинуте неке ванредно свирепе казне, kao кратко 
везање и слично, које су дотле биле издашно примењиване, али 
бездушни, нечовечни поступак, коме je сврха управо била изази- 
вање тешких физичких патњи и тешко вређање људског досто- 
јанства осуђених лица из експлоатисане народне већине, остали 
су непоколебљиво правило и пракса у казаматима старе Југосла- 
вије до њеног краја. Такво „хуманизирање“ извршења казни било 
je уствари голо лицемерје, само бацање прашине у очи демократ- 
ској јавности која je дизала свој глас протеста против свирепости 
режима у казненим заводима. Напротив, као што сам већ нагласио, 
у нашој новој држави човечни поступак према осуђенима прои- 
зилази из самих пбтреба изградње социјалистичког друштва, иа 
саме природе нашег новог друштвеног уређења.

На крају, другови, желим да наглаоим да и овај законски 
предлог, као што je случај с већкном наших закона, не доносн 
неке принципе који нису већ досада били примењивани у нашоЈ 
пракси. Уколико се нарочито тиче казнено-паправних домова и 
васпитно-поправних установа, то je само потврда досадашње прак- 
се која je и досад била вршена према прописима кућног реда тих: 
установа.

Сматрам, најзад, за своју дужност да овде повредим скром- 
ност Министра унутрашњих послова друга Ранковића тиме што 
ћу казати да je овај систем човечног поступања са осуђеним 
лицима у нашим казнено-поправним и васпитно-попра'вним домови- 
ма и на поправном раду, како се спроводи у пракси и какав je 
изражен у овом законском предлогу, у првом реду његово дело 
и његова стална лична брига, при чему je он за све време после 
рата поступао са истом чврстином и доследношћу, са којом je у 
исто време непомирљиво и беапоштедно гонио ратне злочинце и 
све врсте непријатеља наше младе социјалистичке отаџбине. (Ду- 
готрајан аплауз).

Претседник: Пријављених говорника више нема па се Пре- 
длог закона о извршењу казни ставља на гласање. Ко je за Предлог 
закона о извршењу казни, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли кога против? (Нема).



Објављујем да je Предлог закона о извршењу казни прихва- 
ћен у Савезном већу једногласно и да he te  с њиме поступити 
сходно пословнику и Уставу.

Прелазимо на седму тачку дневног реда: претрес Предлога 
закона о стицању научног степена доктора наука. Известилац je 
народни посланик Јоже Лампрет.

Известилац Јоже Лампрет (Изборни срез Шоштањ, HP Сло- 
венија): (Чита извештај Законодавног одбора. —■ Видети прилог 
на крају књиге.)

Другови народни посланици, на овом VI редовном заседању 
Народне скупштине стављен je на дневни ред, поред осталих за- 
конских пројеката, и Предлог закона о стицању научног степена 
доктора наука. Социјалистичка држава и социјализам као дру- 
штвени покрет полажу нарочиту пажњу развитку науке, како би 
наука постала својина радних маса. Бесмртни В. И. Лењин казао 
je  да te  може социјалистичка свест јављати једино на основу ду- 
боког научног знања. А друг Стаљин једном je рекао: „Соција- 
листичко друштво ставља као услов довољно развијене продук- 
дионе снаге и социјалистичке свести — социјалистичку просве- 
ћеност” .

Наша Народна скупштина не само да je Уста-вом, и то у чл. 37, 
загарантовала слободу науци и научним истраживањима, него 
Устав, у истом члану, пружа материјалну помоћ науци и књижев- 
ности. У годишњим буџетима, како у савезним, тако и у репу- 
бличким налазе се знатне суме за финансирање ових установа. 
У истим буџетима предвиђени су хонорари —  награде за научне 
раднике, књижевнике и уметнике. Тако народна власт доследно 
испуњава своје обавезе према науци и научним радницима.

Како je било са науком и научним установама и са научним 
радницима у некадашњој, предаприлској Југославији —  и још 
данас у капиталистичким државама?

Наука у противнародним државама није била нити je данас 
својина народа. Напротив, она je била у великој мери привиле- 
гија и средство експлоатације капиталистичке владајуће класе. 
Научне установе, нарочито академије наука, универзитети, па чак 
и средње школе, биле су више или мање приступачне мањини — 
углавном члановима економски боље ситуираних кругова. Услеси 
научног истраживања, то јест развитак науке, нису постали ни- 
када у целости својина народа. Мецене, материјални подупирачи
—  оснивачи ових научних установа били су и још су данас у 
капиталистичким земљама крупни капиталисти — Рокфелери, 
Моргани и др. ■— и њихови трустови и картели, а најмање дру- 
иггвена заједница. Плодове научног рада убирали су  већином ови



финансијери. Чак и они који су се својом снажном вољом и сво- 
јом истрајношћу дочепали дипломе — и ако су се хтели у својој 
струци нарочито усавршити, морали су ићи у иностранство, a 
своје научне радове и њихове ефекте обично еу уступали капи- 
талистичким подузећима за практичну употребу, која су прона- 
ласке патентирала и тиме у продукционом процесу увећавала 
своје профите.

Повната je била у старој Југославији велика борба за научне 
установе, за наше академије наука, факултете, универзитете, 
стручне школе, па чак, на крају, и за основне школе. Злогласни 
нумерус клаузус на свима уставовама, сем основних школа, финан- 
сиске тешкоће, редукција професора, врло мали број стипендиста 
и малена новчана помоћ, били су као Дамоклов мач који je висио 
над нашим научним установама. Капиталистичка класа и против- 
народни режими нису дозвољавали да наука постане општенародно 
добро. Међународне установе за награђивање научних и других 
радова често су показивале своје право лице, свој капиталистички 
класии карактер. Научницима, познатим припадиицима пролетер- 
ске класе, више пута није се признавала награда. Напротив, у 
задње време награде тих установа примали су и добијали познати 
лрофашистички елементи, чији радови нису имали ни научне ква- 
лификације.

Врхунац поробљавања науке и научника достигнут je у 
време нацифашизма. Ломаче састављене од књига познатих свет- 
ских научника, књижевника, биле су у фашистичким земљама 
обична појава. Протеривање, избацивање универзитетских про- 
фесора, чланова академија, било je такорећи свакодневна пракса 
фашистичких џелата. На другој страни, упражњена места била 
су испуњена са назови-научницима, протекционашима нацистич- 
ког режима. Наука у фашистичким земљама престала je бити 
науком и у великој се мери срозала на ниво обичног занатства.
У то доба васкрсли су у фашистичким земљама нови научници, 
са својим теоријама и хипОтезама које би идеолошки, тобоже 
научно,подупирале овај противнародни систем. Степен почасног 
дсжтора универзитета у то време стицале су прононсиране вође 
овог ситема, ала Мусолини, Розенберг и други, и то без икаквог 
квалитетног стручиог рада или на осно®у квази научног ела- 
бората.

Фашистички научници нису употребљавали науку само инди- 
ректно тиме што су стварали и подизали потенцијал наоружања 
нацифашистичких и квислиншких хорди, него чак ц директно — 
под ознаком научног експериментисања на објекту — живим ле- 
шевима заточеника у разним логорима. На овако низак степен сро-
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зали су се у фашистичкој ери „објективна наука” и „виссжи 
научењаци”.

Сулротно je ca науком у социјалистичким земљама и у зе- 
мљама које граде со-цијализам. Свима je познат велики елан 
развитка —  ширина, дубина (квалитет) науке и научних радова 
у СССР. Сваком сељаку у нашој земљи познато je име чувеног 
научењака Мичурина, сваком интелигенту име Павлова итд. Ово 
je била прва земља у којој je наука лостала заиста науком са 
свима њеним атрибутима.

Код «ас — у земљи у којој се изграђује социјализам, наука 
добија оно место које јој припада. Из дана у дан постаје наука 
народном својином. Као услов — и то материјални — остварени 
су већ више или мање економеки услови без којих се наука не 
може развијати у ширину, то јест да постане имовином широких 
маса. Почев од седмолетке, преко радничких техникума, струч- 
них школа — у којима после свршеног факултета постају зи- 
дари, инжењери, —  у нашој социјалистичкој држави отварају се 
широм врата наших универзитета, високих школа и академија чла- 
новима, омладини радничке и сељачке класе. Код «ас нема ака- 
демија наука са 70 бесмртних, него сваки син и ћерка наших 
народа може ући у круг академичара —■ ако je испунио услове. 
Овим законским пројектом Влада ФНРЈ установљује join једну 
институцију, још један назив и то „доктор наука”.

Овим законом пружиће се нова могућност специјално нашим 
стручњацима који су упослени у производњи — установа!ма, лабо- 
раторијумима — да своје истраживачке радове, проналаске, и тео- 
ретски поставе у облику дисертације (члан 5 овог законоког про- 
јекта). Сви теоретски радови биће са стубликацијом дисертације
— власништво народа. Најважнија одлика овог предлога закона 
јесте да назив „доктор наука” носи у себи отсада научии степен,
— не више академску титулу —  осим код лекара. Овај назив 
значи да je сваки који га носи дао науци један специфичан прилог 
и то у дисертацији коју je бранио пред комиоијом (члан 7 овог 
законског пројекта). Код оцене елабората у комисији мора да 
буде једногласност. Тиме се баш признаје научно-теоретском 
раду објективан научни значај.

Врло карактеристична je у овом зако«с^ом пројекту и ши- 
рина којом je дата могућносг и студентима који су се већ и за 
време студија нарочито истакли у једној или другој грани науке 
(члан 5 овог законског пројекта).

Пошто се сваким даном пружају веће и обилатије матери- 
јалне могућности за студиј на нашим научмим установама —



сходно томе повећава се и број кандидата за научни степен док- 
тора наука.

Доследно класној диференцијацији на подручју науке и 
научних истраживања, овај законски пројекат поништава све до- 
садашње докторате, укључивши и докторате honoris causa 
који су били стечени «а универзитетима фашистичких земаља. 
Докторати стечени у времену од 6 априла 1941 до 9 маја 194S 
године на домаћим факултетима подлеже ревизији (члан 14 овог 
закоиеког пројекта), а докторати honoris causa, стечени на до- 
маћим универзитетима за време окупације, поништавају се 
(члан 15 овог законског пројекта).

Овај законски пројекат биће, поред осталих економских за- 
кона, нов допринос бржој и темељитој изградњи социјализма у 
нашој земљи.

Зато, у име Законодавног одбора, молим другове народне 
посланике да гласају за овај законски пројекат и да га изволе у 
целости усвојити. (Аплауз).

Претседник: Пошто нема више пријављених говорника, то 
Предлог закона о стицању научног степена доктора наука стављам 
на гласање. Ко je за овај законски предлог, нека дигне руку. 
(Св'И дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да 
je Предлог закона о стицању научног степена доктора наука 
једногласно прихваћен и да ће се с њиме поступити у смислу 
пословника и Устава.

Прелазимо на 8 тачку дневног реда: потврда уредаба које 
je Влада ФНРЈ донела у периоду од 25 априла 1948 године до 
закључно 27 септембра 1948 године. Ове су уредбе познате на- 
родним посланицима пошто су им благовремено раздане. Прет- 
седништво предлаже само преамбулу одлуке по тој ствари, Ko ja s  
гласи:

П Р Е Д Л О Г  О Д Л У К Е
О П О Т В Р Д И  У Р Е Д ^ Б А  ВЈ1АЦЕ Ф Н Р Ј. КО |Е СУ Д О Н Е С Е Н Е  У 
В РЕМ ЕН У О Д  25 А П Р И Л А  1948 Г О Д И Н Е  Д О  З А К Љ У Ч Н О  27 

С ЕП ГЕМ БРА  1948 Г О Д И Н Е

Савезно веће Народне скупштине ФНРЈ на својој трећој 
седници VI редовног заседања, одржаној 29 септембра 1948 го- 
дине, на предлог Претседника Владе ФНРЈ донело je одлуку 
која гласи:

Потврђују се уредбе које je влада ФНРЈ у периоду од 25 
априла 1948 године до закључно 27 септембра 1948 године донела 
на основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење



уредаба no питашима из народне привреде, од 4 фебруара 1946 
године и то: (Следују уредбе. — Видети прилог на крају књиге).

Стога, другови народни пославици, стављам овај предлог 
одлуке на гласање како je сада прочитан. Ко je за овакав пре- 
длог одлуке како je прочитан, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли кога против? (Нема). Објављујем да je Савезно веће 
потврдило уредбе raje  су напред цитиране, а које je Влада ФНРЈ 
донела у периоду од 25 априла 1948 године до закључно 27 сеп- 
тембра 1948 године, и да су те уредбе «а тај начин обавезно 
зпотврђене.

Од Претседништва ГТрезидијума Народне скупштине Федера- 
■хивне Народне Републике Југославије Веће je примило акт који 
гласи:

ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕИУБЛИКЕ ЈУГОСЛА1.ИЈЕ 

С. бр. 1419
29 септем бра 1948 год.

Б ео гр ад

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

На основу члана 3, у вези члана 2, тач. 3 Пословника На- 
родне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије 
за заједничке седнице Савезног већа и Већа-народа, Претеедни- 
штво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Ре- 
лублике Југо.славије заказује заједничку седницу Савезног већа 
и Већа народа за 30 септембар 1948 године у 17 часова са сле- 
дећим дневним редом:

1) потврда Указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ о 
реконструкцији Владе ФНРЈ од 5 маја 1948 године;

2) лотврда Указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ о 
реконструкцији Владе ФНРЈ од 31 августа 1948 године;

3) потврда Указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ о 
разрешењу дужности Кирила Савића, министра без ресора Владе 
ФНРЈ, од 28 јуна 1948 године.

ПРЕТСЕДНИШТНО

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар 
Миле Перуничић, с. р.

Претседник 
др Иван Рибар, с. р.



Ha овај начин данашњи дневни ред je исцрпен. У мејрувре- 
мену, иошто су у Већу народа без икакве «змене примљени овн 
законски предлози онако како су примљени и у нашем Савезном 
већу, извештавам Behe да сам упоредио текстове заканских пре- 
длога који су изгласани у Савезном већу и у Већу народа и уста- 
новио сам да су ови текстови истоветни. Ти су законски предлози: 
Предлог закона о кривичним делима против службене дужности; 
Предлог закоиа о кривичннм делима проткв општенародне имо- 
вине и имовине задружних и других друштвених организација; 
Предлог зако-на о измени члана 37 став 2 Закона о држављанству 
Федеративне Народне Републике Југославије; Предлог царинског 
закона; Предлог закона о изменама и допунама Основног закона
о прекршајима; Предлог закона о извршењу казми и Предлог за- 
кона о стицању научног степена доктора наука.

Овим je Народна скупштина коначно усвојила горе наведене 
законске предлоге и сви ће бити упућени Президијуму Народне 
скупштине ФНРЈ ради проглашења и објављивања.

Пре него што предложим дневни ред за идућу седницу Са- 
везног већа, на-помињем да у смислу члана 87 пословиика, про- 
писа о усменим питањима, Влада треба да да одговор на та пи- 
гања a то ће се учинити на седници која he «арочито за то бити 
одређена. Стога за идућу седницу предлажем дневни ред: одговор 
чланова Владе ФНРЈ на пасланичка усмена питања.

Прима ли Веће овај дневни ред? (Прима). Данашњу седницу 
закључујем, а идућу одређујем за сутра 30 о. м. у 16 часова са 
сада утврђеним дневним редом.

(Седница je закључена у 20,15 часова).



* i3U
-•r. i . iS d ’.-' . q - i '  а н

1:1 ••L»6H ' !>

3j нк. '.-k-; (u..< 
’

Л!9«Ј.МЖ|П v:. o>. a

. „ ö £ \  >:i : -H {•: o г ч
■ i. :U  ■ ' J i !  ' '

oHšt . ko :i; j'.ijfic ,a

Bi;-/ (,)•'••; • '< V' . r ' ;■ ■ " "-V ' ' n [
■

HKH i i  m q inenH ! • ■- ‘ 'ill ■. 'to r.-gfl
■

/ИТЗ.-iß iliMqjä, O ' i H C t t ü t  S ?tß75 liKŠrj» h WMS» b  KiJUHÄS TOKTvOr
П  v ; c  i v  * ' л :  r  . . ! r s - , :  r

s.sU-wf.t 'Ш . i i i jO  i/:f -jh ' \ v  v ч o  l o u  ■•;■! ; , o ; * *
> L:- >št№ ■•-■-; 'Л!<[Гј : -u, it

.i.*’/r,a EijOT'- o Ji R H iišan  'Ob.i V-.Л v .•« Г-; r Biroji
» h j i  №.H'^oa^p OHPEi-iOH е д н Ј ’л ц -̂ з  ß u r o q c H  з [  к м аО

’
■

. ■ ■
‘Jr! ...■■■••• • . L \ ' " i:. ; .

•;t  : ,c  > д о  -r e ?  jSMH.HSi ;<■ ч
.C -i. . i}j--JV .13 . - 9.' i j

■
ÜT.VI H3M0V ■■■;.! ■. ■. H L 1 1Ф 9' s i®  B8ok

SMNqfl) S r Kh;!.4.:;. ;/> 3 b®«! - i  -
' j s ^  ö l  л/. .o C.' « s  K 9 ^ s q r .< :  e ’,к9ј; '/!»хлж

40i «J M' i:U iv.nu^crs’'^

; c . »’ S i  .(■•_ v :,i. j /  4  ■ _ •

m



ВЕЋЕ НАРОДА

Ч е т в р т а  седница
(30 септембра 1948)

Почетак у 16,15 часова. —

Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам четврту седницу VI редовног заседања 

Већа народа Народне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југославије. Записник данашње седнице водиће секретар Михаило 
Грбић. Молим секретара да прочита записник прошле седнице.

Секретар Михаило Грбић (HP Црна Гора) чита записник 
треће седнице од 29 септембра 1948 године.

Претседник: Има ли примедаба на прочитани записник? 
(Нема). Онда ће се записник оверити.

Изволите чути саопштења пре дневног реда.
Претседништво Президијума Народне скупштине Федеративне 

Народне Републике Југославије упутило je Већу народа писмо 
следеће садржине:

ПРЕТСЕДНИШТВО 
ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

•ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВ1.ЈЕ

Пов. Бр. 73 
30 септем бра (948 г.

Б е о г р а д

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

Президијум Народне скупштине Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије извештен je од стране Министра унутрашњих 
послова ФНРЈ актом Пов.Бр. 5070 од 29 сештембра 1948 године 
да je, сагласно чл. 6 Закона о одузимању држављанства офици-



рима и подофицирима бивше југословенсек војске који неће да се 
врате у отаџбину, припадницима војних формација који су слу- 
жили окупатору и одбегли у иностранство, као и лицима одбеглим 
после ослобођења, утврдио да су на основу чл. 1 поменутог за- 
кона изгубили држављанство: Радоња Голубовић, изабран за на- 
родног посланика Већа народа на изборној листи HP Црне Горе,, 
као и Павел Врбовски, изабран за народног посланика Већа на- 
рода на изборној листи Аутономне Покрајине Војводине.

Уједно се обавештавате да je на основу истог члана наведе- 
ног закона изгубио држављанство и заменик Павела Врбовског 
Кардељис Андрија.

Президијуму Народне скупштине ФНРЈ je част да вам до- 
стави овај извештај ради предузимања даљег Уставом и законом 
предвиђеног поступка.

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар 
М. Перуничић, с. р.

Предлажем Већу народа да опуномоћи Мандатно-имунитетски 
одбор да се повуче и да још за време ове седнице поднесе изве- 
штај о замени народних посланика који су изгубили држављанство. 
Прима ли Веће овај мој предлог? (Прима). Пошто Веће прима, 
позивам Мандатно-имунитетски одбор да се повуче и да поднесе 
извештај.

Прелазимо на дневни ред. Прва тачка дневног реда je: потврда 
уредаба Владе ФНРЈ донетих у времену од 25 априла до 27 сеп- 
тембра. 1948 године. Тражи ли ко реч поводом потврда ових уре- 
даба? (He тражи нико). Предлажем да Веће народа усвоји ову 
Одлуку о потврди уредаба Владе ФНРЈ које су донесене у вре* 
мену од 25 априла до 27 септембра 1948 године:

„Веће народа Народне скупштине ФНРЈ «а четвртој седници
VI редовног заседања одржаној 30 септембра 1948 године, на пре- 
длог Претседника Владе ФНРЈ, доноси одлуку која гласи:

Потврђују се уредбе које je Влада ФНРЈ у периоду од 25 
априла ове године до закључно 27 септембра 1948 године донела 
на основу члана 1 Закона о овлашћењу Владе ФНРЈ за доношење 
уредаба по питањима из на|родне привреде.”

Жели ли Веће да прочитам листу уредаба или не? (He жеди). 
Стављам предлог одлуке на гласање. Ко гласа зз, нека дигае руку. 
(Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да 
je одлука примљена.



Прелазимо на другу тачку дневног реда: саглашавање тек- 
стова законских предлога усвојених од Савезног већа са тексто- 
вима законских предлога које je прихватило Behe народа.

Извештавам да je Савезно веће доставило Већу народа тек- 
стове Предлога закона о кривичним делима против службене 
дужности; Предлога закона о кривичним делима против општена- 
родне имовине и имовине задружних и других друштвених орга- 
низација; Предлога за-кона о извршењу казни; Предлога закоиа о 
измени и допуни чл. 37 ст. 2 Закона о држављанству Федеративне 
Народне Републике Југославије; Предлога закона о изменама и 
допунама Основ'ног закона о прекршајима; Предлога закона о сти- 
цању научног степена доктора наука и Предлога царинског закона,. 
онако како су уовојени у Савезном већу.

Текстови ових законских предлога истоветни су са тексто- 
вима истих законских предлога који су коначно усвојени у Већу 
народа. Овим je лретрес ових законских предлога, у смислу члана 
75 Пословника Beha иарода, завршен у Народној окупштини и они 
ће бити достављени Претседништву Президијума Народне скуп- 
штине ФНРЈ ради проглашења и објављивања.

Предлажем Већу кратак одмор док не стигне извештај Ман- 
датно-имунитетског одбора.

(После одмора)

Претседник: Настављамо рад. Молим известиоца Мандатно- 
имунитетског одбора Beha; народа народног посланика Јована 
Јегдића да поднесе извештај Одбора.

Известилац Јован Јегдић (чита):

НАРОДНА СКУШПТИНА ФНРЈ:
ВЕЋЕ НАРОДА 

Мандатно-имунитетски одбор 
Бр. 18

30 -септембра 1948 год.
Београд

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

Мандатно-имунитетски одбор примио je преко Претседништва 
Већа народа извештај о губитку држављанства ФНРЈ народних 
посланика Већа народа Радоње Голубовића и Павела Врбовског.



Пошто, на основу члана 6 става 3 Закона о избору народних 
лосланика за Уставотворну скупштину, народни посланик може 
бити само држављанин ФНРЈ, Одбор je одлучио да предложи Већу 
народа да се мандати народних посланика Beha народа Радоње 
Голубовића и Павела Врбовског пониште.

На основу овог Одбор je размотрио изборна акта и канди- 
датске листе и утврдио:

1) да je Радоња Голубовић на изборима од 11 новембра 1945 
године изабран за народног посланика на земаљској кандидат- 
ској листи Народног фронта Црне Горе за избор народних посла- 
ника за Скупштину народа Уставотворне скупштине, и да je за- 
меник Радоње Голубовића Томичић Миљан, претседник Среског 
народног одбора из Берана, те стога Одбор предлаже Већу народа 
да на место Радоње Голубовића прогласи и позове за народног 
лосланика Миљана Томичића, претседника Среског народног од- 
бора. из Берана;

2) да je Павел Врбовски на изборима од 11 новембра 1945 
године изабран за народног посланика на обласној кандидатској 
листи Народног фронта Војводине за изборе народних посланика 
за Скупштину народа Уставотворне скупштине, и да му je заме- 
лик Андрија Кардељис, који je такође изгубио држављанство 
ФНРЈ. Пошто je први наредни заменик са ове кандидатске листе 
Васа Стајић, претседник Матице српске из Новог Сада, умро, то 
Одбор предлаже Већу народа да се на место Павела Врбо.вског 
лозове за народног посланика Већа народа први наредни заменик 
са ове кандидатске листе Јоца Рајковић, приватни чиновник из 
Новог Сада.

Подносећи Већу народа овај извештај, Мандатно-имунитетски 
одбор моли Веће да ra изволи усвојити.

За известиоца Одбор je одредио Јована Јегдића.

Анто Бабић, с. p., Антон Шуштершич, с. p., Н. Марковић, с. р-

Секретар 
Јован Јегдић, с. р.

Претседник 
Мандатно-имунитетског одбора 

Саво Ј. Оровић, с. р.

Ч л а н о в и:



Претседник: Чули сте извештај Мандатно-имунитетског од- 
бора. Питам Behe народа да ли прима овај извештај? (Прима).

утврђујем да je извештај Мандатно-имунитетског одбора 
имл>ен и да су за нове посланика проглашени Миљан Томичић 

и Јоца Рајковић. Ови посланици биће позвани и заклети у канце- 
ларији Претседништва Већа.

Тиме je данашњи дневни ред иоцрпен. Закључујем ову наШу 
данашњу седницу, а идућа ће се заказати писменим путем.

Напомињем да je данас у 17 часова заједничка седница оба 
дома.

(Седница je закључена у 16,14 часова).



• T O  l o v . v i ? т л п -{ 1 /и -о ! )Т в £ .к j М  ć.f:: i"; •>• ‘j n  • • H :*га“ г - т ; м * П  - |  
. i' £ ! 'П п Г ' c. 'b '<  - ■ : !  ; ■  ' fc'<t : r. >.) <X{ M

• r ' y  ■:  - . H - .s О К Г Ц Н  V. . i . l i i l - . . : - . : " :  i. '■> ’ 7 ; ‘ : ' Л

Д н ђ н м о Т  h $ . r h K  » H S m e n n o q u  Е И ннег> :огГ  з н о н  j;g у У  ег. h јг.-..!.|Л  
'i; > r. V м- авЕ  i' НИ88ЕОП . : n d  • I ■ i o r  : ; 0  [к Ч  (,

’ (:Н;»0 <>P77F4i,T.9rjT9qn г .ц |
i/. i ј/,;ну«г.М!.с; .н а г к јл з н  j ,9 ( ’ m ia s m s  т н ш в н р  a t  з м н Г Ј

u  VII P h i i  u t  " •; 5 if -• >•>> fi: ,y i  !•: t o  з у - и ц ц ј

eft-.* i m * 4 i , s .  - . j.a:_ £ t ;  ßi- T i y  s e . ‘ ^ ц н к и п с !  { -ц

.ei
r O i C n  . , -J i  .Hv'Vtf- . :  '-Г :> ) >



r

SAVEZNO VEĆE

Četvrta sednica
(30 septembra 1948)

Početak u 16,25 časova.
Pri ulasku u dvoranu, članove Savezne vlade na čelu sa Pret- 

s e d n i k o m  Vlade FNRJ maršalom Jugoslavije Josipom Brozom 
Titom i članove Pretsedništva Saveznog veča na čelu sa Pret- 
sednikom Saveznog veča Vladimirom Simičem narodni poslanici 
burno pozdravljaju.

Pretsedavao pretsednik Vladimir Simič.
Pretsednik: Otvaram četvrtu sednicu VI redovnog zasedanja 

Saveznog veča Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik današnje sed- 
nice vodiče sekretar Momčilo Markovič.

Sekretar Momčilo Markovič čita zapisnik treče sednice VI 
redovnog zasedanja.

Pretsednik: Ima li primedaba na pročitani zapisnik? (Nema). 
Primedaba nema, zapisnik se overava.

Narodni poslanik Dušan Grk moli 10 dana otsustva zbog 
bolesti. Predlažem Saveznom veču da mu se odobri četiri dana 
otsustva. Prima li Veče ovaj predlog? (Prima). Objavljujem da 
je narodnom poslaniku Dušanu Grku Savezno veče odobrilo četiri 
dana otsustva.

Saopštavam Veču poslanička pitanja koja su upučena čla
novima Savezne vlade.

Pitanje narodnog poslanika M arka Poloviča glasi:

PRETSEDNIKU PRIVREDNOG SAVETA I PLANSKE 
KOMISIJE VLADE FNRJ

B e o g r a d
Molim Pretsednika Privrednog saveta i Planske komisije 

Vlade FNRJ da mi odgovori na sledeče pitanje:



Kakvo je sada stanje izvršavanja Petogodišnjeg plana?
29 sep tem bra  1948 godine 

B eograd
Marko Polovič, s. r.

narodn i poslan ik

Pitanje narodnog poslanika Nikole Jakšiča glasi:

PRETSEDNIKU PRIVREDNOG SAVETA I PLANSKE 
KOMISIJE VLADE FNRJ

B e o g r a d
Molim druga Pretsednika Privrednog saveta i Pretsedniika 

Planske komisije da mi odgovori na sledeče pitanje:
Kakve su perspektive snabdevanja i podizanja životnog 

standarda?
29 sep tem bra  1-48 godine 

Beograd
Nikola Jakšič, s. r. 

narodni poslanik

Narodni poslanik Imro Filakovič uputiio je sledeča tri pitanja:

PREDSJEDNIKU SAVEZNOG VIJEĆA NARODNE 
SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Molim Vas da mi na temelju čl. 37 Poslovnika Saveznog 
viječa usmeno odgovori u toku ovoga zasjedanja Ministar trgo
vine i opskrbe ili koji drugi ministar Savezne vlade na slijedeče 
pitanje:

Zašto se na području kotara Donji Miholjac i Valpovo nije 
poštivala Uredba o predaji viškova žitarica u ovoj ekonomskoj 
godini?

Obrazloženje: U selu Podravski Podgajci imaju predati 11 
(jedanaest) kučanstva više bijelih žitarica nego što su navršili. 
Nije im ostalo za hranu niti za sjeme nista. U selu Laciči, kotar 
Donji Miholjac imaju predati oko 30 (trideset) kučanstva više 
nego što su navršili. U drugim selima u ova dva kotara približno 
je tako. To je protivno Uredbi o otkupu žitarica.



Ovo pitanje podnosim u interesu poštivanja savezne Uredbe
o predaji i otkupu bijelih žitarica u ovoj ekonomskoj godini.

U B eogradu , dana 28 ru jna 1948 godine

«  Imro Filaković, s. r.
narodni poslanik

Drugo pitanje glasi:

PREDSJEDNIKU SAVEZNOG VIJEĆA NARODNE 
SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d

Molim Vas da nam na temelju čl. 37 Poslovnika Saveznog 
vijeća usmeno odgovori u toku ovog zasjedanja Ministar trgo
vine i opskrbe ili koji drugi ministar Savezne vlade na slijedeće 
pitanje:

Zašto pred mlinovima stoje stotine kola sa žitom za meljavu, 
kada se to moglo vrlo jednostavno riiješiti porrioću narodno-pro- 
dajnih ili poljoprivrednih zadruga u selima?

Obrazloženje: Za vrijeme najveće potrebe zaoravanja str- 
ništa pred svim mlinovima vidi se preko stotinu kola sa žitom 
za meljavu. To nanosi polj opri vredi, a indirektno i privredi, mili- 
jardske štete, jer bi urod na godinu bio mnogo ved  ako bi se 
strništa odmah preorala i ugarila. Odbavu pšenice u mlinove i 
preuzimanje brašna iz mlinova mogle su preuzeti nabavno-pro- 
dajne ili poljoprivredne zadruge u selima i ujedno razviti propa- 
gandu za osnivanje zadružnih pekara u selima. Za ovaj posao 
dobro bi poslužili oni besposleni zadružni gostioničari koje narod 
plača a nemaju šta prodavati.

U tom slučaju bi narod od nacionalizacije mlinova ii od svojih 
zadruga vidio korist i ostvario brzo podizanje standarda života. 
Ovo stajanje i čekanje na meljavu potsjeća nas na naše pradje- 
dove prije stotinu godina, kada su išli od vodenice do vodenice r 
tražili da im se samelje pšenica i kukuruz.

Ovo pitanje podnosim da se ova nemila i štetna pojava 
otkloni.

U B eogradu , 28 rujna 1948 godine

Imro Filaković, s. r.
narodni poslan ik



Treće pitanje glasi:
PREDSJEDNIKU SAVEZNOG VIJEĆA NARODNE 

SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Molim da mi na temelju člana 37 Poslovnika Saveznog vi- 
jeća usmeno odgovori u toku ovog zasjedanja Ministar trgovine
i opskrbe ili koji drugi ministar Savezne vlade na slijedeče pitanje:

Zašto je naređeno da se pokupe svinje od bogatijih seljaka 
prije nego što su napravljeni svinjci za uzgoj i hranjenje svinja?

Obrazložen je:
Prvo: Iznosim jedan žalostan slučaj koji je uticao na po

manjkanje masnoća u industriskim centrima i gradovima. Go
dine 1947 u mesecu svibnju naredeno je da se posije oko 600 
(šest stotina) jutara soje. Kada je soja porasla, vidjelo se da je 
to soja za krmu, a ne za ulje. To je bilo sjeme uvezeno i neispro- 
bano. Došao je mraz i lišće sa 'soje opalo, tako da se nije moglo 
upotrijebiti niti za krmu. To je 600 (šest stotina) jutara upro- 
paščenog zemljišta samo u kotaru Donji Miholjac, a vjerujem 
da je to bilo i u drugim kotarevima. Tu krmenu soju trebalo je 
dati državnim poljoprivrednim dobrima koji imaju silose za silažu.

Drugo: Pokupljeni su svi nerasti po selima i tako je mali i - 
srednji seljak ostao bez nerasta za svoje svinje za sve vrijeme 
karantena, a to je velika šteta za svinjogojstvo.

U B eogradu, dana  28 rujna 1948 godine

Imro Filaković, s. r. 
narodni poslanik

Prelazimo na dnevni red: odgovor članova Vlade na posla- 
л к к а  pitanja.

Reč ima Pretsednik Privrednog saveta i Planske komisije, 
član Savezne vlade drug Boris Kidrič. (Buran i dugotrajan 
.a plauz).

Pretsednik Savezne planske komisije i Pretsednik Privrednog 
saveta Vlade FNRJ Boris Kidrič (Izborni srez Ljubljana I): Dru- 
govi narodni poslanici, ja ću na svih pet postavljenih pitanja 
ujedno odgovoriti, pošto ona pretstavljaju nesumnjivo jednu više 
ili manje zaokruženu celinu.

Dozvolite mi da otpočnem sa odgovorom na pitanje: »Kakvo 
je sada stanje izvršavanja Petogodišnjeg plana?«



U  celini uzeto, u industriskoj i rudarskoj proizvodnji postigli 
s ff lo  u 1948 godini 70,5% kapaciteta koji je Petogodišnjim pla- 
n o m  određen za kraj 1951 godine.

Prema orijentacionom planu, koji je na osnovu uputstava 
našeg političkog ii državnog rukovodstva izradila Savezna planska 
komisija za rudarsku industrisku proizvodnju 1949 godine, i koji 
još nije do kraja završen i još nije prihvacen od merodavnihi 
faktora, iduce godine možemo u rudarskoj i industriskoj proiz
v o d n j i  postići najmanje 88,9% kapaciteta određenog Petogo
dišnjim planom za kraj 1951 godine.

Ustvari, pošto je još u razradi plan izvesne sasvim nove 
produkcije, naročito u oblasti teške industrije, konačni plan za 
1949 godinu krede se oko 91,93% kapaciteta odredenog Peto
godišnjim planom za kraj godine 1951.

Ovo, drugovi, nesumnjivo izražava nepokolebljivu privrednu 
snagu naše zemlje i samo po sebi nemiloerdno demantuje sve 
one koji sa zluradošdi priželjkuju i tobože proročanski nagove- 
štavaju kako se već nalazimo u corsokaku, odnosno kako demo 
neizbežno doci u corsokak u pogledu ostvarenja Titovog Peto- 
godišnjeg plana.

Procenat naše industriske proizvodnje, koji sam naveo, do
kazuje da smo sa svojim planovima na ispravnom putu, da 
imamo dovoljno objektivnih uslova i sopstvene snage da ih spro* 
vedemo u život i da se za njegovo ostvarenje isplati podnositi 
sve privremene teškoce koje su neizbežne.

Činjenica da ove godine postižemo 70,5% Petogodišnjim 
planom odredenog kapacitea za kraj 1951 godine, a da cema 
iduce godine postici 90%, dokazuje da u celini industriska i ru
darska proizvodnja daleko premašuju liniju uspona koju je po
stavio Petogodišnji plan i da, prema tome, bar u izvesnim gra- 
nama jednovremeno stvaramo uslove za skracenje rokova pred
videnih Petogodišnjim planom.

Medutim, ova vrlo pozitivna slika celine ima i svoje nega
tivne pojedinosti. Moram odmah da podvučem da ove negativne 
strane nisu takve prirode da ih ne bismo mogli relativno brzo> 
prebroditi. Upravo zbog toga da bismo ih prevalili, moramo upo- 
znati i ispitati razloge njihova postojanja i uslove njihovog 
uklanjanja.

Prva negativna strana jeste izvesna neravnomernost u na
predovanju pojedinih grana naše opšte rudarske i industriske 
proizvodnje. Ta neravnomernost mogla bi, ako je ne bismo bla- 
govremeno otstranili, predi u opasniju disproporcionalnost.
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Drugovi narodni poslanici, ja pri torne podvlačim da nema 
nijedne grane u našoj industriskoj proizvodnji koja ne napreduje. 
Sve one napreduju. Medutim, indeks tempa porasta nije kod svih 
jednak. Neke brže napreduju nego što je to predvideno Petogo
dišnjim planom, druge se uglavnom pridržavaju tempa porasta 
predviđenog Petogodišnjim planom. Četiri zaostaju za tempom 
porasta određenog Petogodišnjim planom.

Grane koje brzo napreduju jesu proizvodnja l prerada uglja 
(ma da trenutno imamo/Velike teškoće u ispunjavanju godišnjeg 
plana), crna metalurgija i metalurgija raznobojnih metala, dalje 
industrija metala i prerada metala, drvna industrija, koja je prešla 
Petogodišnji plan, industrija celuloze i papira, industrija kože i 
obuće i, konačno, industrija duvana i filmska industrija.

Petogodišnjim planom predviđenog tempa porasta uglavnom 
se drže: proizvodnja električne energije, hemiska industrija, indu
strija gradevinskog materijala, tekstilna industrija i prehranbena 
industrija.

Za tempom Petogodišnjeg plana zaostaju: proizvodnja i pre
rada nafte, elektroindustrija, industrija gume i proizvodnja i 
prerada nemetala.

Zaostajanje proizvodnje i prerade nafte prouzrokovano je 
pre svega činjenicom da u pogledu isporuke i nabavke uredaja 
u  inostranstvu imamo velike i često neshvatljive teškoče. Medu
tim, ja mogu danas na ovom mestu da izjavim u pogledu nafte 
tri stvari: Prvo, naša teška industrija preuzela je u plan za 1949 
godinu izradu tolikog broja garnitura za bušenje da nam 1951 
godine neče biti potrebno da uvezemo ni jednu kap nafte. (Buran
i dugotrajan aplauz). Drugo, naši su stručnjaci završili idejnu 
konstrukciju uredaja za hidraulično bušenje, koja u velikom 
opsegu smanjuje potrebu za besšavnim cevima. Mislim da nišam 
suviše veliki optimista ako kažem da postoje .uslovi da če več 
iduče godine početi da rade ovi uredaji.

Kod nas se nalaze ogromne naslage bituminoznih škriljaca 
čija prerada dozvoljava izmedu ostalog i produkciju avio-ben- 
zina. Naši planovi i njihovi izvršioci postarače se da ga u izve- 
snim količinama proizvedemo več u 1949 godini. (Aplauz).

U pogledu zaostajanja elektroindustrije pokazalo se da ve
liki deo kapaciteta još se ne iskoriščava, naročito u velikim fabri- 
kama koje su inače postigle veliki uspeh u izgradnji najmoderni- 
jih i krupnih elektromašinskih uredaja, kao što su to, na primer, 
generatori, medu kojima generator za Mariborski Otok. Projekt 
plana za 1949 godinu predviđa puno iskorišćenje tih kapaciteta 
a jednovremeno i njihovo dalje proširenje. Što se tiče industrije



gume, kako direkciji tako i Ministarstvu lake industrije, Saveznoj 
upravi za unapređenje proizvodnje i Saveznoj planskoj komisiji 
pretstoji još rešavanje niza problema. Međutim, postoje uslovi 
da u toku iduce godine upornim radom te probleme uspešno re
šimo. Sem toga, treba ovde navesti da če iduče godine proraditi 
velika postrojenja za proizvodnju plastičnih masa koje če nam 
u priličnoj meri olakšati situaciju sa gumom.

Što se tiče zaostajanja industrije i prerade nemetala, to je 
usledilo zbog toga što se u ovoj godini nisu u dovoljnoj meri 
iskoristila prirodna bogatstva u pogledu azbestnih vlakana u Ju 
goslaviji. Medutim, prirodna bogatstva u pogledu azbestnih vla
kana u Jugoslaviji biče u toku iduče godine več toliko iskoriščena 
da azbest nečemo više uvoziti nego čemo im ati mogučnosti da 
ga izvozimo. (Dugotrajan aplauz). Time če se, naravno, ukloniti
i zaostajanje u industriji i preradi nemetala.

Odakle izvesna neravnomernost izmedu pojedinih grana 
naše industriske i rudarske proizvodnje, za koju sam rekao da 
bi se mogla razviti u opasniju disproporciju ako je ne bismo na 
vreme uklonili?

Ona je u prvom redu posledica i nasleđe polukolonijalnog 
stanja stare Jugoslavije, što smo več nekoliko puta podvlačili. 
Razvitak industrije u staroj Jugoslaviji bio je pored ostalog i 
krajnje anarhičan, pošto su inostrani finansiski magnati svesno 
prouzrokovali disproporcionalnost u domačoj proizvodnji kako 
bi lakše iskoriščavali naša prirodna bogatstva, pljačkali našu 
zemlju i jugoslovensku privredu upotrebljavali kao svoju neis- 
crpnu kravu muzaru. Naravno da posledice takvog stanja, koje 
je decenijama trajalo, ne možemo preko noči ukloniti.

Ona je, dalje, rezultat izvesnih teškoča koje smo imali s ro- 
kovima kao i količinama u pogledu nabavki mašina iz inostran- 
stva. Ma da se politički uzroci tih teškoča u ovoj godini nisu sma- 
njili, nego i povečali, značaj tih teškoča takoreči iz meseca u 
mesec po svojoj objektivnoj težini biva manji, pošto se naša 
industrija sve više i više orijentiše na sopstvene snage i na otkri- 
vanje i iskoriščavanje novih rezervi.

Konačno, treba naglasiti i subjektivni uzrok pojave nerav- 
nomernosti napredovanja pojedinih grana naše industrije. Taj 
subjektivni uzrok leži u činjenici da su se pojedini naši rukovo- 
dioci suviše i protivno planu angažovali na širokom frontu, 
umesto, pre svega, u dubinu. Na taj smo način, doduše, mnogo 
uradili, ali katkada i premalo završili. Treba podvuči da smo mi 
angažovanje na širokom frontu dosada namerno dopuštalii, jer 
smo to smatrali kao stimulaciju za otkrivanje novih, našom



naukom i našim planovima još neotkrivenih privrednih rezervi. 
Nesumnjivo, to se pokazalo kao uspešno. Ali mi se približavamo 
trečoj godini Petogodišnjeg plana, pa, prema tome, treba da za 
izvesno vreme taktiku širokog fronta zamenimo taktikom fronta 
u dubinu. Godina 1949 proteči će, prema tome, u znaku oštre 
borbe za ostvarenje rešavajućih i osnovnih planskih zadataka* 
izvesne oštrije koncentracije na tim zadacima, pooštrenja plan
ske discipline i uklanjanja rasplinjavanja na širokom frontu. 
Takvom taktikom možemo u 1949 godini ukloniti bitne pojave: 
neravnomernosti između pojedinih grana, da sprečimo opasnost 
disproporcionalnosti i da stvorimo uslove za ponovno prelaženje 
na široki front u 1950 i 1951 godini.

Na ovom mestu moram da podvučem da tempo opštih inve
sticija koje se, kao što je poznato, sastoje iz investicija za kapi- 
talnu izgradnju i investicija za društveni standard, još daleko 
zaostaje za tempom postizavanja produkcionih kapaciteta odre- 
denih Petogodišnjim planom.

Godine 1947 izvršili smo 12,5% celokupnih investicija čita- 
vog Petogodišnjeg plana. Ove godine dostiči ćemo od celokupnih 
investicija čitavog Petogodišnjeg plana najmanje 33%, godine
1949 popečemo se na 59%. Porast od 1947 na 1948 godinu iznosip 
dakle, 20%. Porast od 1948 na 1949 godinu iznosiče oko 30%, što 
sve, s jedne strane, doduše dokazuje da je linija izvršenja opštih 
investicija momentalno iznad planom predvidene linije, ali da su 
dve trečine posla još ispred nas i da če na kraju 1949 godine biti 
pred nama još oko 40% posla u pogledu opštih investicija.

Odakle ta razlika izmedu postizavanja 90% kapaciteta indu- 
striske proizvodnje ii 60% opštih investicija?

Ona ima sledeče izvore:
Prvo, dizanjem proizvodnosti rada, otkrivanjem rezervi i ra

cionalizacijama brže povečavamo kapacitete nego što bi to usle- 
dilo samo iz izvršavanja investicionog plana u pogledu kapitalne 
izgradnje. To je svakako pozitivna strana koja nam otkriva 
mnogo nepredvidenih mogučnosti pošto, s jedne strane, možemo 
da uštedimo planom predvidene sume za investicije i manjim 
izdaciima da postignemo planom predvidene kapacitete, a, s druge 
strane, da proširujemo planom predvidene kapacitete.

Dalji uzrok ove pojave jeste činjenica da kapitalna izgradnja 
poljoprivrede još daleko izostaje za kapitalnom izgradnjom indu
strije. Godine 1947 u pogledu poljoprivrede postigli smo tek 
88% predratne proizvodnje i 60,5% kapaciteta predvidenog Pe
togodišnjim planom. Godine 1948 postižemo 103,5% u poredenju 
sa predratnom proizvodnjom i 71% u porodenju sa kapacitetima



predvidenim Petogodišnjim planom. Indeks tempa porasta i
1947 na 1948 iznosi, dakle, 117%. U 1949 godini imamo moguč
nost, — ako ne bismo preduzeli nikakve nove investicije u svrhu 
melioracija, osvajanja novih zemljišta itd. itd. koje u gore pome- 
nutom procentu opštih investicija nismo uzeli u obzir, — da po- 
stignemo u poljoprivredi 113% prema 1939 godini, ali nešto 
iznad 77% prema kapacitetima odredenim Petogodišnjim planom. 
Tempo porasta u tom slučaju iznosio bi 109 i smanjio bi se prema 
porastu od 1947 na 1948 godinu. Iz toga neizbežno proizilazi da 
moramo uložiti krupne investicije u osnovnu kapitalnu izgradnju 
naše polijoprivrede več iduče, to jest 1949 godine. Po direktivi 
druga Tita, Savezna planska komisija sada razmatra trii krupna 
j velika planska problema. Prvi problem je ubrzanje rada u 1949 
godini na kanalu Dunav—Tisa—Dunav. Drugi problem je isu- 
šenje Lonjskog Polja, sa koga možemo dobiti više pšenice od 
čitavog obaveznog otkupa u NR Hrvatskoj. Treči problem je isu- 
šenje Skadarskog Jezera, kojim bismo mogli postiči da Narodna 
Republika Crna Gora proizvodi najfinije vrste pamuka. To su 
krupni ii složeni problemi, drugovi narodni poslanici, ali ja danas 
još ne bih mogao da iznesem sve pojedinosti. U svakom slučaju 
naša če privreda umeti svim raspoloživim snagama da otpočne 
ostvarenje uputstava koje nam je u tom pogledu dao drug Tito. 
Sada bih hteo još samo da podvučem da ostvarenje tih zadataka 
znači nagli skok u kapacitetima naše poljoprivrede kako u po
gledu žitarica, tako i u  pogledu industriskog bilja.

Treči uzrok zaostajanja tempa investicija za tempom posti- 
zavanja proizvodnog kapaciteta jeste u tome što smo mi prve 
dve godine forsirali kapitalnu izgradnju ispred izgradnje društve
nog standarda. Medutim, sve veče i veče povečanje broja indu
striskog radništva, sve veči broj gradskog stanovništva katego
rično nam ukazuju da iduče godine treba posvetiti največu pažnju 
izgradnji stanova.

Prema tome, u planu za 1949 godinu mi čemo se pre svega 
morati koncentrisati na rešenje sledečih dvaju osnovnih zadataka.
S jedne strane —  izgradnja rešavajučih industriskih i poljoprii- 
vrednih objekata Petogodišnjeg plana, forsiranje da se ta 
izgradnja u što večoj meri završava do kraja, da objekti ne ostaju 
preko planskog roka nedovršeni, dakle dubinski front — a ne 

rasplinjavanje snaga na širokom frontu, s druge strane — po- 
svečivanje maksimalne pažnje što široj izgradnji radničkih sta
nova i rešavaju stanbenog pitanja uopšte. Sva ostala pitanja 
investicija u idučoj godini morače biti potpuno potčinjena ovim 
bitnim i osnovnim piitanjima.



Drugo postavljeno pitanje odnosi se na perspektive snabde- 
vanja u 1949 godini.

Drugovi narodni poslanici, mi otvoreno priznajemo da smo 
u ovoj godini imali ii da još imamo teškoča u pogledu snabde- 
vanja. Da bismo te teškoče pravilno shvatili, pravilno ocenili i 
jednovremeno našli put za njihovo uspešno otklanjanje, treba da 
se pre svega zapitamo koji su njihovi uzroci.

Več smo nekoliko puta podvlačili da je jedan od osnovnih 
uzroka tome što naše potrebe rastu mnogo brže nego što raste 
naša proizvodnja. A koji su uzroci što potrebe rastu brže? Prvo, 
to je činjenica da se radni narod oslobodio eksploatacije i da 
danas svi radni ljudi opravdano traže, — pa — uzev u celini —- 
dobijaju neuporedivo više nego što im je —• uzev u celini) odnosno 
u prdseku — ikada davala stara, kapitalistička i eksploatatorska 
Jugoslavija. Drugo, one rastu brže i zato što Petogodišnji plan 
znači industrijalizaciju, značii porast broja industriskog radni- 
štva i gradskog stanovništva. Taj porast se još više odražava u 
porastu potreba nego u porastu individualne potrošnje. Takva je 
priroda planskog početka. Međutim, konačni smisao naših pla- 
nova jeste da če se porast industriskog radništva i gradskog sta- 
novništva odraziti upravo u porastu individualne potrošnje. Ja bih 
vam za ilustraciju naveo indekse kako je broj u privredi zapo- 
slenog stanovništva, koje samo ne raspolaže proizvodnim sred- 
stvima, dakle broj radnika i nameštenika, rastao od 1946 godine 
nadalje.

Ako za godinu 1946 uzmemo za taj broj indeks 100, godine
1947 imamo več 144,8; godine 1948 do završetka maja meseca 
164,2. Pogledajmo sada kako je rastao indeks tržnih viškova 
žita koje je otkupila država, bilo obavezno, bilo slobodno. Ako 
indeks tih viškova za godinu 1946/47 označimo sa 100, u godini 
1947/1948 imamo neznatni porast na 100,63, dakle ni za 1%. 
Naravno da su usled toga usledile teškoče. Za godinu 1949 per
spektive su več prilično bolje nego što su to bile u 1947 i 1948 
godini. Več dosada, iako otkup belih žitarica još nije završen, 
ostvarili smo 119,63% otkupa prema prošloj godini, što znači da 
več sada imamo za 20% više obezbeđenog žita, a ta brojka če 
još porasti.

Ako, u vezi s tim, pomenemo i izvoz, onda tek dolazi do 
punog izražaja ono što je naveo drug Tito, naime, da smo bili 
prinudeni da izvozimo velike količine ž'ta za mašine koje če nam 
pomoči da ostvarimo Petogodišnji plan i položimo temelje bla
gostanja naše zemlje. Izvoz če se u 1949 godini znatno smanjiti,



odnosno, u pogledu belih žita potpuno ukloniti, sem obaveza iz
1948 godine.

Na vešču samo nekoliko brojki ostvarenog izvoza.
U 1947 godini izvezli smo pšenice u Poljsku 951 vagon, u  

Čehoslovačku 1.947 vagona, ukupno 2.898 vagona. U druge 
zemlje 1947 godine pšenicu nismo izvozili, sem pomoči koju smo 
dali Albaniji. Godine 1948 izvezli smo u Poljsku 4.832 vagona 
pšenice. Dakle, izvoz pšenice je od 1947 na 1948 godinu pora- 
stao, dok se otkup nije bio povećao. Jasno je da se to moralo odra
ziti u teškočama koje smo imali u sopstvenoj ishrani.

Kukuruza smo 1947 godine izvezli najviše u čehoslovačku, 
naime 1.989 vagona, u Rumuniju smo izvezli 1.885 vagona, u Bu- 
garsku 536 vagona, u Italiju 262 vagona, manje količine u druge 
zemlje, ukupno 4.825 vagona. U godini 1948 taj je izvoz, potre- 
ban za mašine u svrhu naše kapitalne izgradnje, porastao na 
29.217 vagona i to u Čehoslovačku 5.131 vagon, u Italiju 3.758 
vagona, Holandiju 3.026 vagona, Egipat 5.995 vagona, Švedsku: 
2.762 vagona, Poljsku 5.500 vagona, Belgiju 1.500 vagona i 
ostatak u manjim količinama u druge zemlje.

Kao što sam več podvukao, u ovoj godini više nečemo izvo
ziti bela žiita sem onog što smo još obavezni iz prošle godine, to  
jest, iz ekonomske godine koja se završava žetvom. Iz toga, kao 
i iz povečanog otkupa, proizilazi mogučnost da smo količinu belog 
žita u hlebu u ovoj godini povisili na 80 %, a jednovremeno s m o ' 
povečali broj karata i povisili sledovanje.

Što se tiče masnoča, nije tačno da ih izvozimo. Ma da bismo- 
za njih mogli dobijati mašine, naš plan ne odreduje njihov izvoz. 
Dešavalo se, medutim, da su neki premalo savesni elementi u 
našem državnom privrednom aparatu, pre svega u republikama, 
bez dozvole Ministarstva spoljne trgovine izvozili masnoče i 
time se ogrešili o naše propise i zakone kao i o ishranu naroda. 
Mi smo to energično sprečili. Oficijelno je bilo izvezeno svega 
34,3 tone.

U ovoj smo godini, medutim, izvezli više mesa, i to: u Če
hoslovačku 3.540 tona, u Trst 289 tona, u Italiju 178 tona, u 
Švajcarsku 43 tone, u Holandiju 10 tona, u Egipat 0,5 tona, u 
Austriju 428 tona, ukupno, dakle, 4.358,5 tona. Izovz mesa u idučo| 
planskoj godini takode smo ozbiljno smanjili. Prema tome, i sa. 
te strane postoji perspektiva da se stanje poboljša.

Podvuči ču ovde da plan predvidenog otkupa mesa neke re
publike još ne ostvaruju. Taj plan — koji doduše ponegde ima 
nepravilne razreze, takve da ih treba ispraviti — u celini uzeto



nije prevelik i on se nužno mora ostvariti kako bi se obezbediila 
ishrana gradova i industriskih centara.

Da bi se pitanje snabdevanja u celini obuhvatilo, važno je 
podvući ono što sam več nekoliko puta govorio, naime, da su- 
protno industriskoj proizvodnji poljoprivredna proizvodnja nije 
dosada pokazala veči tempo porasta. Dosad smo svega za neko
liko procenata prevazišli predratni nivo, dok se broj industriskog 
i gradskog stanovništva ozbiljno povečao.

Uz razdrobljenost naše poljoprivrede, uz zaostalu agroteh- 
niku, poljoprivredni prinos ne možemo povečati dosadašnjim 
načinom. Da bismo mogli uspešno rešiti postoječe teškoče i te- 
škoče koje če se, s obzirom na brzi tempo industrijalizaciije, još 
pojavljivati, moramo pitanju unapređenja naše poljoprivrede 
priči na nov način. Treba, pre svega, s jedne strane, dati potstrek 
1 svu pomoč dobrovoljnim zemljoradničkm zadrugama, a s druge 
strane, jačati državni socijalistički sektor u poljoprivredi. Sada 
u oblasti poljoprivrede preduzimamo ozbiljne mere i u jednom i 
u drugom pravcu. Prema poslednjim podacima o stanju na ima
njima državnog sektora poljoprivrede, koja se počinju intenziv- 
nije izgradirvati, biče, u poređenju s ovom godinom, godine 1949 
ovakvo stanje: u 1948 godini na državnim imanjima billo je 1,7% 
od ukupnog broja konja, u 1949 imačemo 2,5%. Goveda je u
1948 godini na tim imanjima bilo 0,5%, a u 1949 biče 4,4%. 
Ovaca ima sada 2,8%, a u 1949 biče na socijalističkom sektoru 
11,6% ukupnog broja ovaca. Svinja je do otkupa bilo na držav
nim imanjima 5,6%, dok če s izvršenim otkupom i predvidenim 
porastom u 1949 godini biti na socijalističkom sektoru 30% ukup
nog broja. S tim brojem svinja i količinama ulja, koje izraduje 
naša industrija, mi četno uspešno rešiti pitanje masnoča i ne 
samo redovno davati nego i povečavati sledovanje, ako budemo 
dovoljno budno pratili razvitak našeg državnog socijalističkog 
poljoprivrednog sektora, dosledno sprovodili pravilnu liniju, po- 
stavljenu u pogledu socijalističkog razvitka naše poljoprivrede, 
ako se ne budemo uspavljivali i ako naši sreski odbori, ministar- 
:stva trgovine i naše političke organizacije učine sve da se posao, 
ne samo oko otkupa nego i posle otkupa, pravilno odvija.

Mislim da je pitanje poslanika Filakoviča, zašto se počelo 
s  otkupom svinja od bogatih seljaka pre nego što su bili pripre- 
mljeni obori, neumesno. Svi mi znamo da je naša narodna vlast, 
uzeto u celini — što ne isključuje pojedine aljkavosti — izvršila 
prethodno sve pripreme za otkup. Meni se čini da se takvo po
stavljanje više manje svodi na pitanje: zašto se uopšte otku- 
pljuju svinje od bogatih seljaka? Smatram da tu nije potrebno



posebno odgovoriti. Ovom merom mi smo prilično sprečili špe
kulante da iskoriščuju oskudicu u masnoćama.

Treba takođe podvuči da se premalo pažnje posvečuje eko
nomijama oko gradova i industriskih centara. Tačno je da bi 
situacija bila teška da tih ekonomija nema, ali je, s druge strane, 
tačno i to da ni izdaleka nije učinjeno sve što bi se moglo ura- 
diti u pogledu ishrane da su ekonomije bolje rukovođene i da 
smo se s više upornosti borili da one ostvare postavljene zadatke. 
Računi pokazuju da sa ekonomija možemo snabdeti u voču i po- 
vrču 50% gradskog i industriskog stanovništva. Več ima ekono
mija koje snabdevaju svoj rejon za preko 70%. Prema torne, od 
nas zavisi kako čemo organizovati rad na ekonomijama i otstra- 
niti teškoče. Dakle, moramo voditi najozbiljniju borbu za učvr- 
ščenje državnog sektora u našoj poljoprivredi, kao bi se na dr
žavnim imanjiima i na gradskim i industriskim ekonomijama pro- 
izvelo ono što je potrebno za ishranu gradskog stanovništva.

S druge strane, potrebno je pružiti punu pomoč seljačkom 
zadrugarstvu, pomoči radnom seljaku da poveča svoje prinose i 
da što više donosi na pijacu.

Nesumnjivo je da su vezane cene odigrale dosad vrlo veliku 
ulogu i da su, pored nedostataka i teškoča, pokazale uspehe. Mi 
smo za trgovinu sa selom dali industriske robe u vrednosti od 
preko 12 milijardi dinara. Ta ogromna suma pokazuje i to da 
se mi trudimo da postignemo planski balans kupovne snage 
izmedu grada i sela uprkos svih ozbiljnih teškoča. Medutim, 
kako momentalna situacija pokazuje, mi imamo robe za trgo- 
vinu po vezanim cenama u vrednosti oko 3 milijarde dinara, koja 
leži u skladištima ili stovarištima, a nerealizovanih bonova ima 
još jednu milijardu i 700.000 dinara. Ova razlika dokazuje, s jedne 
strane, da seljak u velikoj meri zadovoljava svoje potrebe u 
izvesnim najpotrebnijim artiklima, tako da ih sada i ne traži, a 
s druge strane, da u pogledu izvesnih artikala mi još nismo uspeli 
da zadovoljimo njegove potrebe. Več smo počeli preduzimati 
energične mere da u poslednjem kvartalu proizvedemo naročito 
one asortimane koje seljak najviše traži i koje dosad nije mogao 
■dobiti. Nadam se da čemo taj problem do kraja godine uspešno 
rešiti. To če biti korak dalje u pogledu poboljšanja životnog stan
darda našeg radnog seljaka. Ovde treba pomenuti da je kulacima 
i špekulantskim elementima na selu uspelo da više puta dođu do 
bonova u večoj količini nego što im je to potrebno. Jasno je da 
narodna vlast, koja od samog početka vodi energičnu borbu 
protiv kapitalističkih elemenata, preduzima sve mere protiv toga. 
Pri otkupu pšenice, na primer, davani su bonovi samo do iznosa



od 6.500 kilograma. Time je bio zadovoljen svakii radni seljak^ 
a špekulantima sprečeno da dolaze do bonova. Preduzete su 
slične mere u pogledu krompira i pasulja.

Bilo bi pogrešno misliti da i u idučoj godini neće biti teškoća. 
Naročito moramo voditi borbu na polju organizacije. Veliki deo 
teškoća koje se pojavljuju, nema objektivnog uzroka, več su re
zultat subjektivnih krivica, grešaka i nepravilnosti. Treba podvrg- 
nuti oštroj kritici sve nepravilnosti i pogreške i učinitii sve što je 
potrebno da se one više ne pojavljuju. Naš radni narod treba da 
bude upoznat sa svima teškočama, treba da zna kako se mora 
boriiti radi osiguranj-a bolje budućnosti.

Odgovoriću sada ukratko na pitanje u pogledu mlinova. 
S obzirom na teškoće u žitu, koje smo imali prošle godine, mi 
smo novu ekonomsku godinu morali da počnemo sa manje zaliha. 
Prirodno je onda da su naši mlinovi momentalno zaposleni mnogo 
više nego što bi to trebalo. Na pitanje zašto se u nekim srezo- 
vima desilo da se pri obaveznom otkupu žita uzelo više nego što 
je to uredba predviđala, ne mogu konkretno da odgovorim, jer 
u ovom kratkom roku nišam uspeo da te slučajeve ispitam. Ne- 
sumnjivo da su se i ove godine ponegde desile nepravilnosti. Me
dutim, moram podvuči da je ove godine, u pogledu otkupa, si
tuacija sasvim drukčija od prošlogodišnje. Radni seljaci shvatili 
su svoju dužnost prema zajednici. Oni vide kako se država trudi 
da im pomogne u' zadovoljavanju njihovih potreba. Roba koju 
im država ove godine — na primer — obezbeduje po vezanim 
e-enama, neuporedivo je bogatija i raznovrsniija nego što je bila 
prošle godine. Medutim, otpor kapitalističkih elemenata na selu 
i špekulanata postoji, ali to je prirodno i mi ništa drugo ne oče- 
kujemo. Na osnovu iskustva iz prošle godine, Uredba o otkupu 
je dobra, što jasno i izričito podvlače i sami seljaci. To je zbog 
toga što se pristupilo punom proveravanju, zbog toga što su 
odbori uzeli u razmatranje svaku žalbu i tako su pogreške bile 
svedene na minimum. Medutim, ne isključujem da je ponegde 
grešaka bilo. Konačno, i ovde postoji pravilan put žalbe preko 
narodne vlasti, koja je, naročito ako joj se skrenula pažnja na 
nepravilnosti prema radnom seljaku, uvek imala pravilan odnos 
kao što ima i treba i dalje da ima nemilosrdan odnos prema špe
kulantima, koji oduzimaju zajednici umesto da joj daju ono što 
su dužni. S tim bih odgovorio na sva postavljena pitanja.

Pretsednik: Po poslovniku, podnosioci pitanja mogu uzeti 
reč posle izjave pretstavnika Vlade i izjaviti jesu li ili nisu zado
voljni odgovorom. Iduči redom, prvo pitanje podneo je narodni



p o s la n ik  Marko Polovic. Jeste li zadovoljni odgovorom Pretsed- 
nika Privrednog saveta i Planske komisije, druga Borisa Kidriča?

Marko Polovic (Izborni srez Karlovac, NR Hrvatska): Zado- 
voljan sam odgovorom.

Pretsednik: A drug Nikola Jakšič?
Nikola Jakšič (Izborni srez Osijek, NR Hrvatska): Zadovo

ljen sam.
Pretsednik: Je li drug Imro Filakovič zadovoljan odgo

vorom?
Imro Filakovič (Izborni srez VaJpovo — Don ji Miholjac, NR  

Hrvatska): Zadovoljan sam odgovorom o mlinovima i Ured
bi o otkupu, a odgovorom na pitanje o otkupu svinja nišam 
zadovoljan. (Smeh u dvorani).

Pretsednik: Sa ovim je iscrpen današnji dnevni red. Sednica 
se zaključuje, a iduča biče zakazana pismenim putem. Skrečem 
pažnju drugovima narodnim poslanicima da če odmah početi 
zajednička sednica.

(Sednica je zaključena u 17,20 časova).
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ЗАЈЕДНИЧКА с ед н и ц а  с а в е з н о г
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Прва с едница
(30 септембра 1948)

Почетак у 17,40 часова.
При уласку у дворану, чланове Савезне владе на челу са Прег- 

седником Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јосипом Брозолг 
Титом и чланове Претседништва Савезног већа и Beha «арода 
народни посланици бурно поздрављају.

Претседавао Претседник Beha народа Јосип Видмар.
П р е т с е д а в а ј у ћ и :  Отварам прву заједничку седницу VI редов- 

ног заседања Beha народа и Савезног већа Народне скупштине 
ФНРЈ.

Записник данашње седнице водиће секретар Већа народа 
друг Јоза Миливојевић.

Изволите чути саопштења пре дневног реда.
Оба већа примила су од Претседништва Президијума Народне 

скупштине Федеративне Народне Републике Југославије ово 
писмо:

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

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 Г О С Л А В Л Ј Е  

С. Бр. 1418 
29 септем бра 1948 год .

Б ео гр ад

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д:

Претседништво Президијума Народне скупштине ФНРЈ има 
част известити Behe народа Народне скупштине ФНРЈ да je смрћу* 
народног посланика Већа народа Јаше Продановића упражњено



место једног члана овог Президијума и да треба извршити избст 
новог члана на место пок. Продановића.

Исто тако Претседништво Президијума сматра да због став- 
љања под кривичну истрагу народних посланика Савезног већа 
■Сретена Жујовића и Андрије Хебранга, треба сматрати да нису 
више достојни носити част чланова Президијума Народне скуп- 
штине ФНРЈ, па предлажемо Народној скупштини да о т о м е  
одлучи и изабере нове чланове Президијума на њихова места, уко- 
лико je Народна скупштина сагласна са овим мишљењем Претсед- 
ништва Президијума.

Извештавамо вас да je Претседништво Президијума о овом 
обавестило и Савезно веће Народне скупштине ФНРЈ.

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

С екретар  П р ет сед н и к

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р.

У вези са овим дописом, Народна скупштина треба да се 
изјасни да ли прихвата предлог Президијума да се на место Сре- 
тена Жујовића и Андрије Хебранга изаберу нови члаеови Прези- 
дијума Народне скугаштине ФНРЈ.

Тражи ли ко реч по овом питању? (Нико се не јавља). He 
тражи нико. Стављам предлог Президијума на гласање. Ко гласа 
за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). 
Нема нико прогив. Објављујем да je Скупштина сагласна с пре- 
длогом да се на место Сретена Жујовића и Андрије Хебранга 
изаберу нови чланови Президијума.

Друго саопштење: «ародни посланици другови Петар Стам- 
болић и 59 посланика Beha народа и Савезног већа поднели cv 
Народној скупштини резолуцију за коју желе да буде изгласана 
.на заједничкој седници Народне скупштше.

Предлог резолуције гласи: (Чита. . — Видети текст на
стр. 197).

Предлажем да се ова прочитана резолуција узме у претрес 
Јна данашњој седниии.

Претседништво Президијума Народне скупштине ФНРЈ својим 
дописом С.Бр. 1419 од 29 септембра 1948 године предлаже иа 
основу чл! 3 у вези чл. 2 тач. 3 Пословника за заједничке седнице 
•овај дневни ред:

1) потврда Указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ о 
реконструкцији Владе ФНРЈ од 5 маја 1948 године;

2) потврда Указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ о 
реконструкцији Владе ФНРЈ од 31 августа 1948 године;



3) потврда Указа Президијума Народне скутштине ФНРЈ о 
разрешењу дужности Кирила Савића, министра без ресора Владе 
ФНРЈ, од 28 јуна 1948 године.

Осим тога предлажем за дневни ред као тачку
4) попуну чланова Президијума Народне скупштине ФНРЈ и
5) претрес резолуције народних посланика Петра Стамбо- 

лића и другова.
Прима ли Народна скупштина овај дневни ред? (Прима). 

у тврђујем да je дневни ред примљен.
Прелазимо на прву тачку дневног реда: потврда Указа Пре- 

з и д и ј у м а  Народне скупштине ФНРЈ о рекодструкцији Владе ФНРЈ 
дд 5 маја ове године. Указ Президијума гласи (чита):

На основу чл. 74 тач. 13 Устава ФНРЈ, а на предлог Пре-т- 
седника Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федера- 
тивне Народне Републике Југославије

1) да се разреше дужности Министар финаисија Владе ФНРЈ 
Сретен Жујовић, Министар лаке индустрије Владе ФНРЈ Андрија 
Хебранг;

2) да се постави за Министра финансија Владе ФНРЈ Добри-
воје Радосављевић, за Министра лаке индустрије Владе ФНРЈ 
др Саво Златић. а

У. Бр. 749 
5 маја 1948 године 

Београд

Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Стављам прочитани указ 
na гласање. Ко сласа за потврду овога указа, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да 
je Народна скупштина потврдила Указ о реконструкцији Владе 
ФНРЈ од 5 маја ове године.

У К А З

О РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВЛАДЕ ФНРЈ

о д л у ч у Ј  е

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар 
М. Перуничић, с. р.

Претседник 
-* др И. Рибар, с. р.



Друга тачка дневног реда je: потврда Указа Президијума На- 
родне скупштине ФНРЈ о реконструкцији Владе ФНРЈ од 31 авгу- 
ста 1948 године. Указ гласи (чита):

У К А З
О РЕ К О И С Т Р У К Ц И ЈИ  В Л 4 Д Е  Ф Н Р Ј

На основу чл. 74 тач. 13 Устава ФНРЈ, *а на предлог Прет- 
седника Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне- 
Народне Републике Југославије

1) да се разреше дужности Претседник Савезне контролне 
комисије Едвард Кардељ, Министар лољопривреде Владе ФНРЈ 
Летар Стамболић, Министар имостраних лослова Владе ФНРЈ Ста- 
ноје Симић, Министар рударства Владе ФНРЈ Бане Андрејев;

2) да се поставе за Потпретседника Владе ФНРЈ и Министра 
иностраних послова Владе ФНРЈ Едвард Кардељ, за Потпретсед- 
мика Владе ФНРЈ и Министра унутрашњих послова Владе ФНРЈ 
Александар Ранковић, за Потпретседника Владе ФНРЈ и Претсед- 
иика Савезне контролне комисије др Благоје Нешковић, за Ми- 
нистра Владе ФНРЈ Станоје Симић, за Министра рударства Владе 
ФНРЈ Светозар Вукмановић, за Министра Владе ФНРЈ за питања 
науке и културе Родољуб Чолаковић, за Министра пољопривреде- 
Владе ФНРЈ инж. Мијалко Тодоровић, за Министра-Претседника 
Комитета за водоцривреду Владе ФНРЈ Бане Андрејев, за Мини- 
стра-Претседника Комитета за народно здравље Владе ФНРЈ 
др Павле Грегорић.

У. Бр. 1299 
31 августа 1948, од.

Београд

Тражи ли ко реч о потврди овога указа? (He тражи нико). 
Стављам овај указ на гласање. Ко гласа за његову потврду, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема)~ 
Објављујем да je Народна скупштина потврдила Указ о рекон- 
^трукдији Владе од 31 августа ове године.

о д л у ч у j е

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар 
М. Перуничић, с. р.

Претседник 
др И. Рибар, с. р_



Трећа тачка дневног реда je потврда Указа о разрешењу 
Кирила Савића од 28 јуна ове године. Указ гласи

У К А З
Н а  основу чл. 74 тач. 13 Устава ФНРЈ, а на предлог Прет- 

с е д н и к а  Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Н а р о д н е  Републике Југославије

p е ш а в a •
да се разреши дужности Кирило Савић, министар без ресора 

Владе ФНРЈ.
У. Бр. 1025 

28 јуна 1948 год.
Београд

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослваије

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

Тражи ли ко реч? (He тражи нико). Стављам указ на гла- 
сање. Ко гласа за потврду овога указа, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објављујем да je Указ 
о разрешењу министра Кирила Савића од 28 јуна ове године На- 
родна скупштина потврдила.

Прелазимо на четврту тачку дневног реда: избор нових чла- 
нова Президијума Народне скупштине ФНРЈ. Има ли ко од дру- 
гова народних посланика предлог по овом питању?

Моша Пијаде: Предлажем за попуњење упражњених места у 
Президијуму ФНРЈ другове народне посланике Алексу Томића, 
Петра Стамболића и Ивана Гошњака.

Претседавајући: Постоји ли какав други предлог? (He по- 
стоји). Пошто не постоји други предлог, стављам предлог друга 
Моше Пијаде на гласање. Ко гласа за овај предлог, нека дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Пошто нема 
никог против, објављујем да je Народна скупштина за чланове 
Президијума изабрала народне посланике Алексу Томића, Петра 
Стамболића и Ивана Гошњака. (Општи буран аплауз).

Прелазимо на пету тачку дневнога реда: претрес р!золуције 
народних посланика Петра Стамболића и другова. Молим прво- 
погписаног народног посланика Стамболића да прочита и обра- 
зложи резолуцију.

дуЖНОСТИ

(чита):
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Петар Стамболић (Изборни срез драгачевско-моравичкц
HP Србија): Другови народни посланици, иако су питања о ко- 
јима се говори у резолуцији, коју вам са још 59 другова на- 
родних посланика предлажем, позната не само свима вама већ и 
свим нашим народима, иако су о тим питањима сви радни љуДи 
наше земље, сви наши народи заузели и одређен став, дозволите 
ми да, пре него што прочитам резолуцију, кажем «еколико речи.

Као што вам je познато, последњих меседи, од резолувдје 
Информадионог бироа неких комунистичких партија, отпочела je 
у комунистичкој штампи у свету, а у демократским земљама у 
читавој штампи и преко радиа, клеветничка кампања привидно 
уперена против воћства Комунистичке партије Југославије, a 
уствари против наших народа и Федеративне Народне Републике 
Југославије.

Упркос помирљивог и пријатељског става који je у тој 
кампањи заузимала не само Комунистичка партија Југославије 
него и званични органи југословенске Владе, као, на пример, Ми- 
нистарство иностраних послова Владе ФНРЈ у својим но-тама вла- 
дама Народне Републике Мађарске и Народне Републике Руму- 
није, као и у нотама Народној Републици Албанији — ова кам- 
пања не само да није умањена нити постала принципијелнија, него 
je постала до крајњих могућих граница чудовишна, беспринци- 
пијелна, неистинита и увредљива. Са њоме се може упоредити само 
кампања у штампи капиталистичких држава вођена против Феде- 
ративне Народне Републике Југославије и њеног државног и по- 
литичког руководства. Треба додати да се ова кампања у знатној 
мери служи лажима пропаганде из капиталистичких земаља.

Ма да носиоци ове кампање говоре да je они не воде против 
народа Југославије и њихове државе, чињенице стоје сасвим 
друкчије. Влада Народне Републике Албаније je, на пример, 
раскинула све привредне и политичке уговоре који су je вези- 
вали са Федеративном Народном Републиком Југославиј-ом. Зва- 
нични претставници земаља народне демократије у- безброј ма- 
хова иступили су непријатељски, служећи се неистинама сваке 
врсте, против званичних државних претставника Федеративне На- 
родне Републике Југославије, против наших националних мањина 
и њихових права, против заставе Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије, а опште je познато намерно и систематско 
потцењивање борбе народа Југославије против фашизма и борбе 
за изграД«>у социјализма.

Званични државни претставници влада народних демократија, 
као, на пример, у Румунији и Мађарској, позивају народе Југо- 
славије на побуиу против свог легалног државног руководства.



З в а н и ч н и  државни органи Републике Чехословачке извршили с у ,  
као што вам je познато, нечувене нападе на југословенске о м л а -  
динце к о ј и  су се школовали у Чехословачкој. Они су п о к у ш а л и  

д а  путем подмићивања, претњи и насиља окрену наше омладинце 
п р о т и в  своје земље, своје државе и своје владе. Сличних п о к у -  
шаја било je и у другим демократским земљама.

Као што je овом дому познато, у нашој штампи било j e  го- 
вора о томе да поједини одговорни државни и политички прет- 
ставници у суседним земљама (Бугарској, Мађарској, Албанији) 
шире пропаганду уперену против територијалног интегритета и 
државног суверенитета Федеративне Народне Републике Југо- 
славије.

Очевидно j e ,  другови народни п о с л а н и ц и ,  да се овде не ради 
ни о  каквим грешкама Централног комитета Комунистичке партије 
Ј у г о с л а в и ј е ,  к о ј е  о в а ј  тобоже н е ћ е  да призна, н е г о  о поступцима 
к о ј и  иду на штету народа Југославије и њихове државе и ометају 
н о р м а л н и  развитак наше земље у правцу социјализма, а  наруша- 
вају постојеће пријатељске односе са државама и народима са 
којима наша земља има савезничке уговоре.

Треба нагласити да се ова кампања води у штампи и преко 
радија свих демократ-ских земаља, укључивши ту и Совјетски 
Савез, с којим су, као што je опште познато, народи Југославије 
исковали пријатељство у току Ослободилачког рата и то баш под 
руководством оних људи, које данас у по-знатој кампањи опту- 
жују да не претстављају руководство које ужива политичко пове- 
рење у земљи, нити да за собом имају већину народа, него да се 
ослањају искључиво на терор и насиље.

Политичко и државно руководство наше земље оптужују у 
тим земљама за тако чудовишне и апсурдне ствари, као што су, 
на пример, да хоће да напусти фронт демократије и социјализма 
и уведе Југославију у империјалистички табор и да je, према 
томе, скренуло на пут национализма, да хоће да лретвори Југо- 
славију у обичну буржоаску републику, да води политику рестау- 
рације и јачања капитализма у граду и на селу. Овом високом 
даму, као и читавом «ашем народу, веома je добро познато да ли и 
колико су ове оптужбе тачне. У њих не верују чак ни они који те 
оптужбе измишљају. Читаво законодавство које je у току свога 
рада донео овај дом, а које одражава и учвршћује -социјалистичке 
промене у нашој земљи и мере које Влада ФНРЈ остварује у 
својој унутрашњој политици и у економском животу земље, ре- 
чити су деманти свих ових оптужби. Исто тако овај дом je рати- 
фиковао читав низ уговора о узајамној помоћи са тим земљама, 
које му je предложила Влада Федеративне Народне Републике



Југославије, а који су недвосмислено ишли за тим да ојачају и 
положај Федеративне Народне Републике Југославије и тих зе- 
маља према империјалистима и да учврсте њихову независност.

Ниједан од тих уговора, као ни све друге које je Влада ФНРЈ 
потписала у име овога дома, није досада наша Влада ни у чему 
прекршила. To се не би могло рећи за званичне претставнике а и 
за неке владе демократских земаља, ако се имају у виду познати 
поступци који су учињени према нашој држави, њеним претстав- 
ницима и њеним грађанима. Доследна политика Владе ФНРЈ на 
свим међународним конференцијама такође je потврда да не може 
бити ни говора о томе да се наша земља ма у чему издвојила из 
фронта демократије и социјализма, или да je ма чим, ма којим 
својим актом, јавним или тајним, ступила на пут споразума ,са 
империј алистима.

У поменутој кампањи привидно се оптужује само политичко 
руководство Комунистичке партије Југославије или, како се то 
сада каже, „Титова национална група”. Међутим, смешно je и 
апсурдно одвајати партиски рад и схватања вођа Комунистичке 
партије Југо,славије, од којих су сви водеће личности било у 
Влади, било у нашем државном апарату, од њихове државне функ- 
дије и њиховог државничког рада. Чињенице, сем тога, како рекох, 
показују да се ова кампања, уствари, објективно претворила у 
кампању противу наше земље и наших народа и да наноси штету 
нашој држави. Истовремено она наноси још већу штету и читавом 
фронту демократије и социјализма и престижу и угледу свих оних 
земаља чији je државни и политички претставници воде. _

Овај дом не може да остане равнодушан према тој кампањи. 
Та кампања вређа и народе Југославије и њихове слободно иза- 
бране претставнике. Поставља се питање — какав je наш народ, 
какви су његови народни посланици када трпе да их воде људи, 
да читаву политику њихове земље води влада која би била нацио- 
налистичка, издавала фронт демократије и социјализма, враћала 
земљу у капитализам и на тај начин издала нашу Народну рево- 
луцију за коју су пале стотине хиљада најбољих синова наше 
земље. Овај дом не може остати равнодушан према неистинитим 
и клеветничким нападима на нашу земљу, нашу државу и њену 
закониту владу, без обзира под којим и каквим се изговорима 
врше ти напади. Чињенице су толико очевидне да недвосмислено 
потврђују да je напад, тобоже само на једну групу људи-, само 
привидан, а да je то објективно напад на читаву нашу земљу и 
њен развитак и да je уствари немогућно одвојити наше поли- 
тичко и државно руководство од народа, јер оно, однооно Влада 
ФНРЈ, коју je овај дом изабрао и поставио, води онакву и спољну



и унутрашњу политику каква бдговара интересима наших радних 
маса и наше земље, а такође и интересима светског демократског 
покрета.

Због свега тога, у име групе народних посланика чија су вам 
имена позната, предлажем резолудију у вези поменутих неистиии- 
тих и неправедних оптужби против наше земље, наших народа и 
њихове владе. Уверени смо да ће наша Народна скупштина ФНРЈ 
усвојити ову резолуцију и на тај начин, као највише народно 
претставииштво, изразити ону исту осуду ове клеветничке кам- 
пање коју једнодушно изражавају радне масе и грађани наше 
земље. (Буран и дуготрајан аплауз).

Прочитаћу предлог резолуције:

ЗАЈЕДНИЧКОЈ СЕДНИЦИ САВЕЗНОГ ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

Потписани народви послаиици оба већа Народне скупштине 
ФНРЈ предлажу да Народна скупштина на данашњој седници до- 
несе следећу резолуцију:

Р Е З О Л У Ц И J A
ЗА ЈЕ Д Н И Ч К Е  С Е Д Н И Ц Е  САВЕЗНО Г ВЕЋА И ВЕЋ А Н АРО ДА  

Н АРО ДН Е С К У П Ш Т И Н Е  Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е  Н А Р О Д Н Е  РЕ П У Б Л И К Е
ЈУГОСЛАВИ JE

С обзиром на то да се последња три месеца преко штампе и 
радија земаља народне демократије, као и преко совјетске штампе 
и радија, дакле преко читавог апарата пролаганде пријатељских 
и савезничких земаља, води против Владе Федеративне Народне 
Републике Југославије и целе наше земље непрекидна и никаквим 
обзирима необуздавана кампања, која отворено позива грађане 
Југославије на издај.ство земље, што само ло себи претставља 
чудовишну појаву у односима између лријатељских земаља;

с обзиром на то да се читава та кампања заснива на савршено 
произвољној и неистинитој оцени целокупне унутрашње и спољне 
политике Југославије, оцени која ни у целини ни у детаљима не 
одговара стварним чињеницама;

с обзиром на то да се та кампања води изношењем грубих 
неистина и клевета и простим вређањем, и то на такав начин какав 
je досада био непознат не само међу земљама које су међусобно 
повезане уговорима о савезу, прнјатељству и узајамлој сарадњи, 
кего чак и међу земљама које одржавају само уобичајене односе 
или су чак далеко од пријатељских односа;



с обизром на то да се у поменутим пријатељским земља.ма 
даје уточиште неколицини примамљених и заврбованих издајника 
и дезертера избеглих из Југославије, и омогућује да оданде преко 
штампе и радија развију издајничку и непријатељску пропаганду 
против сопствене земље, против своје Владе и своје Армије;

с обзиром на то да се таквој пропаганди у истим пријатељ- 
ским и савезничким земљама придружују и многобројни поступци 
којима се нарушавају сами принципи и дух уговора о савезу, при- 
јатељству и узајамној помоћи с нашом земљом и једна за другом 
раскидају везе пријатељства и сарадње, које су биле утврђене из 
правилно схваћене заједнице интереса наше земље и свих наве- 
дених земаља;

с обзиром на то да та пропаганда против наше земље и њеног 
руководства упорно неће да води рачуна не само о стварним чи- 
њеницама него ни !о стварном расположењу које су у току ова три 
месеца потпуно јасно и недвосмислено изразиле милионске масе 
нашег радног народа, стојећи непоколебљиво верно уз своје 
државно руководство, у чврстом јединству које се не само није 
окрњило под утицајем те лропаганде, него се, напротав, само поја- 
чало, о чему су, поред народа у земљи, дали дивне примере и многи 
наши грађани и војници који су у пријатељским и савезничким 
земљама били стављени под тежак притисак у циљу да се придо- 
бију за непријатељски став према својој отаџбини, —

Народна скупштина ФНРЈ, као израз тог јединственог распо- 
ложења, мишљења и воље целокупног радног народа града и села 
и свих иарода Југославије, сигурна да то расположење, мишљење 
и вољу непосредно познаје и правилно тумачи,

сматра за своју дужност, како пред својим народима, тако и 
према свима пријатељским и савезничким народима и према чита- 
вој светској демократској јавности, да као највише претставничко 
тело народа Југославије учини следећу

и з j а в у :
1) Целокупни радни народ и сви народи Југославије стоје 

данас и.сто тако непоколебљиво уз друга Тита и своје државно ру- 
ководство, уз руководство Комунистичке партије Југославије и 
Народног фронта, камо су уз исто руководство стајали у току го- 
дина Народноослободилачког рата . .  . (Френетичан и дуготрајан 
аплауз и живе овације маршалу Титу), када су, ;не жалећи огромне 
жртве, водили борбу прот.ив фашистичких окупатора и њихових 
домаћих помагача, рушећи у народној, социјалистичкој револу- 
цији власт издајничке буржоазије, ударајући темеље власти рад- 
ног народа на челу с радничком класом, на којој су основици ли-



ШИЛИ раније владајућу капиталистичку класу њене економске 
основе, извршили брзу обнову и приступили успешном изграђи- 
вању социјализма у својој земљи. (Дугот.рајно одобравање).

2) Целокупни радни народ и сви народи Југославије стоје 
данас исто тако непоколебљиво у фронту демократских, антифа- 
шистичких и антиимперијалистичких снага, како су у току рата 
непоколебљиво стајали и борили се уз народе Совјетског Савеза 
и свих народа који су се борили против фашистичких освајача, 
под истим руководством које их данас води у изградњи соција- 
лизма и у развијању братских односа са Совјетским Савезом и 
з е м љ а м а  народне демократије. (Дуготрајан аплауз). Нико не може 
ца народе Југославије и њихово руководство принуди да напусте 
демократски табор кад они то неће, и зато свако говоркање о 
самоизолацији Југославије објективно може да значи само поку- 
шај изловања према Југославији.

3) У дубоком уверењу да се Федеративна Народна Репу- 
блика Југославије ничим није огрешила о дубоко и присно прија- 
тељство са Совјетским Савезом и земљаама народне демократије, 
и да јој сами жшзотни интереси њених народа налажу да и даље
о-стане негажолебљиво верна народима ^их земаља и својим при- 
јатељским и савезничким обавезама према њиховим земљама, — 
у дубоком уверењу да je управо такво развијање пријатељских 
и савезничких односа и присне сарадње на политичком, економ- 
ском, друштвеном и културном шољу било и да остаје и убудуће 
основа читаве спољне политике Савезне владе на челу са њеним 
Претседником, маршалом Титом, Народна скупштина ФНРЈ изра- 
жава Влади своје пуно признање и поверење и одобрава њене 
досад учињене протесте против низа поступака водећих кругова 
неких земаља народне демократије, поступака који не сведоче 
о пријатељским осећањима тих кругова према Федеративној На- 
родној Републици Југославији и њеним народима. (Одобравање 
и дуготрајан аплауз).

4) С обзиром на овакво чињенично стање, које се не може 
оборити ни искривити никаквим неистинама, Народна скупштина 
изражава св'оје дубоко разочарење, протест и огорчење против 
неизазване и неоправдане клеветничке кампање, која се већ три 
месеца са све већом упорношћу и жестином води против наше 
земље и њеног руководства, на велику штету не само Југосла- 
вије, него и читавог светског демократског антиимперијалистичког 
фронта, а на једину корист непријатеља демократије и соција- 
лизма. (Аплауз).

5) Народна скупштина ФНРЈ одбија као потпуно неправилно 
и неистинито тобожње одвајање и разликовање руководства Ко-



мунистичке партије Југославије од Владе Федеративне Народне 
Републике Југославије и претстављање читаве кампање као иарти- 
ску критику тобожњих грешака руководства Комунистичке пар- 
тије, коју тврдњу демантују и сви документи објављени против 
руководства Комунистичке партије Југославије, у којима се изри- 
чито и сасвим неосновано и меправедно напада унуирашња и 
спољна политика наше Владе. Исто тако, Народна скупштина одба- 
цује, као сасвим неправилно и ничим неоправдано, издвајање че- 
тири члана Савезне владе као тобоже једини циљ ових напада, 
када je опште познато да je читава Влада потпуно јединствена, 
исто онако како je лотпуно јединствено и руководство Комуни- 
стичке партије Југославије и руководство Народног фронта Југо- 
славије, и како je потпуно јединство између тих руководстава 
и милионских маса чланова Комунистичке партије и Народног 
фронта. (Дуготрајан аплауз).

6) На основу свега тога, Народна скупштина ФНРЈ изражава 
своје уверење да се таква заблуда не може одржати под неумит- 
ном критиком стварног живота и историје, која неће моћи а да 
жестоко не осуди овакве поступке према Федеративној Народној 
Републици Југославији, и то тим више што се ова неприродна 
ситуација може савладати уз постојање добре воље као јединог 
потребног услова за то. (Одобравање).

7) Народна скупштина ФНРЈ позива делокупни радни народ 
града и села и све народе Југославије да и даље, као што су и 
досада, пружају неограничену подршку државном руководству 
које их сигурном руком води у изградњу земље на социјалистич- 
кој 0 'снсжи и светлој будућности. Неуморни упорни рад на опро- 
вођењу Петогодишњег плана, у коме милионске масе нашег радног 
народа учествују с ванредним одушевљењем и самопрегором, 
претставља основно јемство за савлађивање свих тешкоћа, па и 
ових које су проистекле из кампање која се из пријатељских зе- 
маља неправедно води против наше земље.

П р  е д л a r  а ч и :

I )  П е т а р  С т а м б о л и ћ ,  с. p., 2) В л а д о  Ш е г р т ,  с. p., 3) Н о в а к  М а с т и -  
л о в и ћ ,  с. p., 4) М а р к о  П о л о в и ћ ,  с. p., 5) Д у ш а н  Б р к и ћ ,  с. p.,
6) М и ш к о  К р а њ е ц ,  с. p., 7) Ј о ж е  П р и м о ж и ч ,  с. p., 8) А н т о н  Ш у -  
ш т е р ш и ч ,  с. p., 9) М и л о ш  Ц а р е в и ћ ,  с. p., 10) Н и н к о  П е т р о в и ћ ,  с. р-.
I I )  М и л а н  Б е л о в у к о в и ћ ,  с. p., 12) М и л е  П о ч у ч а ,  с. p., 13) А н к а  
Б е р Ј г с ,  с. p., 14) Ј о с и п  Ш е с т а н ,  с. p., 15) др Ј е р к о  Р а д м и л о в и ћ ,  с. p-, 
16) Ђ у р а  Ј о з а н о в и ћ ,  с. p., 17) Љ у б о м и р  Б а б и ћ ,  с. p., 18) И в и ц а  
Г р е т и ћ ,  с. p., 19) Л у н а ч е к  П а в е л ,  с. p., 20) С т а н е  К а в ч и ч ,  с. p-, 
21) др С т е в а н  Ј а к о в љ е в и ћ ,  с. p., 22) С л а в о љ у б  П е т р о в и ћ ,  с. р -



23) М а р к о  Б е л и н и ћ ,  с. p., 24) Р а д е  Ж и г и ћ ,  с. p., 25) Б о ш к о  Ш и -  
љ е г о в и ћ ,  с. p., 26) Ј о с и п  В и д м а р ,  с. p., 27) М а р и ј а н  Б р е ц е љ ,  с. p., 
28) И в а н  Р е г е н т ,  с. p., 29) Г р у ј а  Н о в а к о в и ћ ,  ,с. p., 30) Д у ш а н  П е -  
т р о в и ћ ,  с. p., 31) Ф а д и л  Х о у а ,  с. p., 32) Ј о з о  Б а к р а ч ,  с. p., 
33) др З л а т а н  С р е м е ц ,  с. p., 34) М и л к а  М и н и ћ ,  с. p., 35) Т о д е  
Н о ш п а л ,  с. p., 36) Н и к о л а  П е ш е в ,  с. p., 37) С т р а х и л  Г и г о в ,  с. p., 
38) Mapa Н а ц е в а ,  с. p., 39) Б о г о ј а  Ф о т е в ,  с. p., 40) др Д и м и т а р  
Н е с т о р о в ,  с. p., 41) Т о м о  К у т у р е ц ,  с. p., 42) М и л о ш  Р а ш о в и ћ ,  с. p., 
43) М и л о ј е  Д о б р а ш и н о в и ћ ,  с. p., 44) М а р и н к о  Г о л у б о в и ћ ,  ,с. p., 
45) Ј о в а н  Ћ е т к о в и ћ ,  с. p., 46) Д у ш а н  И в о в и ћ ,  с. p., 47) П у н и ш а  
П е р о в и ћ ,  с. p., 48) Г о ј к о  Г а р ч е в и ћ ,  с. p., 49) В у к о  Р а д о в и ћ ,  с. p., 
50) В е љ к о  З е к о в и ћ ,  с. p., 51) В е р а  А ц е в а ,  с. p., 52) М и х а и л о  
Г р б и ћ ,  с. p., 53) Ј о в о  Ц р н о г о р ч е в и ћ ,  с. p., 54) К и р и л  М и љ о в -  
с к и ,  с. p., 55) Д р а г у т и н  С а и л и ,  с. p., 56) О с м а н  К а р а б е г о в и ћ ,  с. p., 
57) Р а д е  Х а м о в и ћ ,  с. p., 58) А в д о  Х у м о ,  с. p., 59) Р а т о  Д у г о -  

њ и ћ ,  с. p., 60) П а л  Ш о т и ,  с. р.

Ja сам уверен, другови народни посланици, да ћете једно- 
душно усвојити предложену резолуцију коју сам поднео заједно 
са још 59 народних посланика. (Буран аплауз).

П р е т с е д а в а ј у ћ и :  Чули сте предложену резолуцију и њено 
образложење. Отварам дискусију о овој резолуцији. Дајем реч 
првом пријављеном говорнику, народном посланику Кирилу Ми- 
љовском.

К и р и л  М и љ о в с к и  (HP Македонија): Другови народни посла- 
ници, супротно интересима међународног радничког покрета, су- 
протно 'интересима земаља и народа социјалистичког табора, су- 
протно свакој логици која не би затварала очи пред озбиљном 
међународном ситуацијом, кампања против наше земље, против 
наших народа и против нашег политичког и државног руководства 
не престаје.

Ова кампања, беспринципијелна од првих дана, доведена je 
у неким земљама народне демократије до апсурда. И што се та 
кампања даље продужава, то у њој има све више апсурда, клевета 
к псовки, а све мање онога што би личило на озбиљну критику. 
Свирепост са којом се поступа у Народној Републици Албанији 
према свакоме који се не би сложио са чудовишним оптужбама 
против наше земље то најбоље доказује. Многобројни напади ко- 
јима су «аши ученици у привреди у Чехословачкој били изложени 
исто тако потврђују беспринципијелност кампање која се води 
против наше земље.



Ова бујица клевета и измишљотина само ће оживљавати разне 
досада притајене тенденције које са теоријом марксизма-лењи- 
низма немају ничега заједничког.

Неки бугарски „критичари”, на пример, оптужујући нашу 
Партију за „националистичка скретања”, окрећу главу од наше 
десетогодишње праксе и неће да виде најочигледније чињенице.

Напредна теарија и свакодневна лракса недвосмисле.но’ je 
доказала да не може унухрашња политика једне земље да буде на- 
предна и интернационалистичка, а да спољашња политика буде 
националистичка. Напротив марксистичко-лењинистичка теорија и 
свакодневна пракса показују на сваком кораку да се таква су- 
протност између унутрашње и спољашње политике, ако je има, 
не може дуго одржати. Из нашег социјалистичког унутрашњег ра- 
звоја не може да следи друго него интернационалистичка међу- 
народна политика.

Ако je наша Партија показала толико доследног интернацио- 
нализма у решавању националног питања у нашој земљи, ако je 
она решила ово питање на доследно марксистичко-лењинистички 
начин, зар онда може у спољној политици да спроводи сасвим 
супротан курс?

Такав курс не само што не би био на линији интернациона- 
листичких традиција наше Па.ртије, не само што би био у супрот- 
ности са социјалистичким развојем наше земље, него би био у 
директној супротности и са националним интересима наше земље 
и наших народа, који се не могу одвојити од интереса Совјетског 
Савеза, земаља народних демократија и међународног радничког 
покрета.

Сва пракса, на свим међународним конференцијама од првих 
дана осло-бођења, и пре тога, па до данас, доказала je да наше 
руководство води нашу земљу управо путем интернадионализма, 
путем борбе земаља народне демократије за мир и слободу.

Као што je познато, национално питање у бившој Југосла- 
вији било je једно од најтежих. Цео период између два рата био 
je испуњен борбом око овог питања. На њему су падале владе, 
пропадале странке, испробавао доследан демократизам појединих 
партија, политичких грула и политичких људи.

Буржоаске -партије без изузетака, чак и оне најлевичарскије, 
показале су се неспособним да реше ово питање. Национално пи- 
тање у Југославији могла je да реши 'и решила je Комунистичка 
партија Југославије. Наша Партија je могла да реши ово п и т а њ е  

само зато што je била авангарда «ајнапредније класе, радничке 
класе Југославије. Ми знамо и друге партије које су авангарде 
радничке класе па ипак нису у решавању овог питања показале



потреону доследност. Наша Партија je могла да реши ово питање 
не само зато што се у своме раду руководи најнапреднијом дру- 
штвеном науком Ма,ркса-Енгелса, Лењина-Стаљина. Ми познајемо 
партије које се исто тако и углавном руководе овом науком, али 
у решавању нацисталног «итања су заборавиле на њу. Комуни- 
стичка партија Југославије je могла да реши национално питање 
правилно полазећи од марксизма-лењинизма баш зато што je она 
дубоко прожета интернационализмом, што су интернационали- 
стичке традиције код ње живе и неугасиве и што у њеној пракси 
не постоји јаз између теорије и праксе.

А да je наша Партија тако доследна у свом интернациона- 
лизму, да се у њој теорија и пракса тако поклапају, то je лре 
свега заслуга нашег политичког руководства на челу са другом 
Титом. Тако стоји ствар са интернационализмом у нашој Партији 
и у нашој^ земљи. А како стоји ствар на другој страни, како стоји 
ствар, на пример, код наших бугароких „критичара” ?

Познато je да се део македонског народа налази још у гра- 
ницама Бугарске. Je ли македонском народу у Пиринској Маке- 
донији омогућен слободан национални развитак? Није! Македон- 
ски народ у пиринском крају нема ниједне школе на овом језику, 
ниједног листа, часописа на македонском језику.

Je ли македонски народ у Бугарској признат као равноправни 
народ? Није! Те равноправности он нема ни у политичком, ни у 
eKOHOiMCKOM, ни у културном 'погледу.

Je ли македонски народ уопште признат као народ и je ли то 
признање нашло израза у Уставу, законима итд? Није! Бугарски 
Устав о македонском народу не спомиње нигде и ни једну реч 
не спомиње.

Па где je онда тај интернационализам наших „критичара” 
из Бугарске радничке партије (комуниста)? Где je онда то марк- 
систичко-лењинистичко прилажење националном питању? У чему 
je онда разлика —  на пракси, не у „марксистичком” фразирању 
— у чему je разлика од става великобугарске буржоазије у ма- 
кедонском питању? Да се овде не може радити ни о каквом интер- 
национализму, него о правом буржоаском национализму и шови- 
низму, недвосмислено нам доказују решења 16 пленума ЦК БРП(к) 
по македонском питању и њихова примена у пракси.

Ова решења и њихова практична примена имала су за резул- 
тат затварање једине књижаре која je ширила марксистичко-лењи- 
нистичку литературу на македонском језику. Резултат ове бесприн- 
ципијелне кампање „критичара” из Бугарске je и тај да су про- 
терани учитељи Македонци који су предавали* иа македонског»! 
језику. Најзад, резултат ове кампање je и тај да je оно мало тек-



стова на македонском језику у лмсту „Пиринско дело” потпуно 
избачено, тако да лист намењен македонском народу нема ниједне 
македоноке речи.

He може човек веровати да се после победе над фашизмом 
организују походи на књижаре и избацује и забрањује маркси- 
стичкп-лењинистичка литература само зато што je писана на ма- 
кедонском језику. Да апсурд буде већи, цео тај антикултуран и 
антимарксистички поход се врши у име интернационализма и до- 
следног марксизма-лењинизма.

Нема никакве сумње да ова антијугословенска харанга наших 
„критичара” из БРП(к) може само да охрабри реакцију у Бугар- 
ској и да јој олакша распиривање шовинистичке мржње против 
наших народа и наше земље.

Факт да се после „критичара” из БРП(к) јавио за реч бивши 
министар Георги Кулишев у жељи да дода мало звенарскег 
отрова општој антијугословеској кам-пањи, не говори ни о чему 
другом него о мобилизацији реакције у распиривању шовини- 
стичке мржње.

Распиривати шовинистичку мржњу не значи данас ништа друго 
него минирати оно братство које je свима уговорима између зе- 
маља народне демократије давало огромну снагу и чинило их 
моћним инструментима мира и демократије. Изговори да се ради 
о „критици” партиског руководства, а не наших народа и наше 
државе, лажни су и лицемерни. To je доказао цео досадашњи 
период кампање против наше земље.

Протекла три месеца била су довољна за свакога који се не 
плаши истине да увиди да се код нас партиско руководство не 
може одвојити од Партије, да се Партија не може одвојити од 
народа, а народ од државе, него да оне чине једну јединствену 
целину.

Нападати данас наше партиско руководство значи нападати 
наше народе, нашу државу, значи минирати братство које се у 
току Народноослободилачке борбе свесно стварало упркос свим 
искушењима, значи распиривати шовинистичку мржњу која je ве- 
ковима тровала односе међу суседним и братским народима.

Оваква антијугословенска кампања објективно не може слу- 
жити никоме другом него охрабрењу домаће и међународне реак- 
ције. Ова кампања рађа и мора рађати шовкнизам, који може 
озбиљно да затрује одтосе међу државама везаним уговорима о 
пријатељству. Овај шовинизам може ослабити табор социјализма 
и фронт мира у свету.

Зато v инте£>есу мира у свету, у интересу јединства соција- 
листичког табора, у интересу међународног радничког покрета,



треба престати ca том беспринципијелном и штетном антијугосло- 
в е н с к о м  кампањом. To je жеља свих народа Југославије.

Изјављујем да сам сагласан са резолуцијом и да ћу гласати 
за њу. (Аплауз).

П р е т с е д а в а ј у ћ и :  Има реч народни посланик Јанез Хрибар.
Ј а н е з  Х р и б а р  (Изборни срез Кршко, HP Словенија): Дру- 

гови и другарице народни посланици, ова жалосна кампања која 
je заснована на лажима и клеветама против наше Партије, против 
јединственог Фронта, против државе и, уствари, против интереса 
раднога народа, ту клевету која je без икакве основе сав радни 
народ наше државе најодлучније одбија и проглашава клеветнич- 
ком, јер наноси велику штету како народима Југославије, тако 
земљама -народне демократије и свему демократском фронту у 
свету. Клеветнички став резолуције Информбироа против наше 
Партије и државе значи уствари негирање свих огромних жртава 
које су тако несебично давали народи Југославије за победу над 
фашизмом, значи негирање свих успеха које смо ми поетигли у 
Народноослободилачком рату и негирање нашег огромног допри- 
носа у рату на страни савезника. Наше народе je највише запре- 
пастила чињеница што je на нашу Партију и нашу државу напад 
дошао с оне стране с које нико не би могао очекивати, са стране 
пријатељских демократских земаља и то на начин који нема при- 
мера у историји.

Чињенице у новој Југославији најодлучније демантују да 
наша држава иде у надионализам. Тврдити да се код нас рађају 
и јачају капиталистичко-кулачки елементи, значи порицати ствар- 
ност и све оно што су оствариле милионске радне масе. Преба- 
цивати нам да се код нас пролетаријату одриче руководећа улога, 
значи одбацити чињеницу која je код нас опште позната, то јест, 
да je пролетаријат у рату играо и да «епрекидно игра авангардну 
улогу. Он je умео у оквиру Народног фронта, на челу са Кому- 
нистичком партијом, створити чврсти савез радника и сељака и 
свега радног -народа, без којег би победа у Народноослободи- 
лачком рату била немогућна.

Радне масе, које су се бориле против фашизма и домаћих 
издајника, бориле су се за нешто ново и боље од онога што je 
било у старој Југославији, бориле су се за демократски поредак, 
за народну власт и за уништење експлоатациј е радног човека. 
Како je смешно данас тврдити да je тај народ, који je дао тако 
огромне жртве у рату и који се борио са тако јасном перспекти- 
вом, могућно одвести са пута изградње социјализма и вратити ra 
награт у мрачни капитализам и у капиталистичко ропство. Радне



масе, ко j e су ce тако ју начки бориле, знале су да би без таквог 
воћства, које je за нас претстављала Комунистичка партија са 
својим Централним комитетом и другом Титом, биле све жртве 
узалудне. Велика je захвалност радног «арода Комунистичкој пар- 
тији и другу Титу, који су их водили од победе до победе и који 
их тако победнички воде у борби за изградњу социјализма.

После ослобођења сви унутрашњи и спољни непријатељи 
свом снагом и жестином борили су се да би одржали што више 
економских и политичкмх позиција те тако створили себи јак 
утицај на власт коју je преузео у руке радни народ. У основним 
организацијама народне власти у многим je случајевима од по- 
четка успевало капиталистичким и кулачким елеме.нтима да заузму 
положај у власти те тако ометају њен развитак, себи у корист, a 
на штету радног народа. Али Партија, јединствени Фро«т и све 
радне масе вршиле су од почетка, од ослобођења до данас систе- 
матску борбу за истеривање капиталистичких, непријатељских 
елемената из народне власти и осталих државних и задружних 
институција, где год су покушавали да се ушанче и да ометају 
политички и економ-ски развитак нове Југославије.

Народна власт од ослобођења до данас предузела je низ мера 
које су имале за циљ слабљење и уништење остатака капитали- 
стичког поретка. Национализација je имала огроман значај за 
даљи развитак земље. Промена новца била je изведена прогре- 
сивно, што je 'ишло у прилог раднога човека, a «а штету капи- 
талистичких и шпекулантских елемената. Брисање сељачких ду- 
гова маломе и средњем сељаку, развијање задруга и то како про- 
дуктивних, тако и трговачких, даље, доследно спровођење аграрне 
реформе која je у огромној мери ликвидирала експлоатадију на 
селу, све су те мере нанеле јаке ударце капиталистичким еле- 
ментима, нарочито на селу, а истовремено се из тога могло видети 
да нова Југославија иде чврстим кораком ка социјализму. Да бн 
се сасвим забранила шпекулација земљом, која би могла постати 
објекат израбљивања и угњетавања, унета je у Закон о аграрној 
реформи клаузула која забрањује аграрним интересентима који 
су примили земљу из аграрног државног фонда за 20 година про- 
дају или задуживање земље, а накнадно je забрањена свака -про- 
даја земље као и препис без одобрења народне власти. Прогресив- 
ним порезом који je увела народна власт исто тако су чврсто ухва- 
ћени капиталистички и кулачки елементи те им je високим опо- 
резивањем спречено јачање. Само тих неколико наведених мера 
говоре да нико не може тврдити да такве мере, које je била у 
стању спровести само народна власт значе учвршћивање и јачање



капиталистичких елемената, јер код нас сваки зна да je баш 
обрнуто.

Нама се, даље, пребацује да je код нас народна власт увела 
некакав житни порез који je био припремљен на брзу руку и који 
уствари значи уништење радног сељаштва. Ми знамо да житног 
лореза код нас уопште нема него да вршимо откуп жита и осталих 
пољсшривредних продуката и да су сви ти откупи добро припре- 
мљ&ни и то утолико боље уколико се лародна власт више учвр- 
шћује. Разрез откуоа врши се на масовним састанцима, где сами 
.сељаци учествују код одлучивања о количиии коју треба поједино 
сељачко газдинство да прода држави. Принцип откупа пољопри- 
вредних артикала je прогресиван, тако да се већа сељачка газдин- 
ства оптерећују -према поседу и јачини.

Сасвим je разумљиво да je при спровођењу тих мера и уре- 
даба и законских протшса било направљено много грешака, али те 
.грешке ми нисмо прикривали, те грешке смо оштро критиковали на 
јавним састанцима и у штампи. Стално су се упозоравале радне 
.масе како се треба борити против тих грешака које су уствари чи- 
нили капиталистички и народу непријател>ски елементи да би тако 
■ослабили и компромитовали «ародну власт. Али радне масе села 
'И града знале су да за ове грешке није крива .ни Партија, ни На- 
родни фронт ни народна власт, него народу туђи елементи који 
су се угнездили у народне одборе са непријатељским намерама. 
Радни народ при томе није имао никаквих илузија, јер je већ 
давно знао да му je под народном влашћу, коју je сам извојевао, 
у оквиру Народног фронта, са Комунистичком партијом на челу, 
дата пуна могућност да се бори за изградњу народне власти и за 
.иоправљање грешака. Отуда овакво поверење радног народа према 
народној власти, Народном фронту и Комунистичкој партији, јер 
народ зна да je то једина гаранција за изградњу боље будућно- 
сти и уништење остатака прошлости. На селу je народна власт, 
уз одушевљење радног сељаштва, почела да чвршће развија се- 
љачке радне задруге у циљу изградње социјализма на селу. Се- 
љади сваки дан јасније дознају да je на селу могућно оетварити 
боље животне услове у оквиру радног задругарства које им омо- 
гућава употребу технике и употребу разних агротехничких мера. 
Доказ о томе како су радни сељаци реагирали на ту задружну ли- 
нију je тај да je скоро све сељаштво удружено у својим задру- 
гама и да се заоштрава борба у задругама са кулачким елемен- 
тима који покушавају на сваки начин да у својим рукама задр- 
же позицију у задругама. Доказ како брзо продире нова задру- 
гарска идеја на селу je изградња 4.000 задружних домова који 
се граде у Југославији. Међу радно сељаштво продире идеја да je



њихов задатак модернизирати и унапредити пољопривреду која 
би била у стању да даје у довољној количини продукте за исхрану 
индустриских центара и градова, знајући при томе да се на тај 
начин одужују својој социјалистичкој индустрији која им из дана 
у дан даје све више својих продуката.

Тако постаје изградња социјализма у нашој земљи ствар чи- 
тавог радног народа, за коју се не залаже оамо пролетаријат и 
остали радни народи него све веће масе радног сељаштва које 
активно учествују у тој величанственој акцији, знајући да je то 
једини пут који води у лепшу будућност, пут за уништење капи- 
талистичких и кулачких елемената и ликвидацију сваког израбљи- 
вања радног човека. Али исто тако милионске радне масе знају да 
je место наше земље тамо где je било за време рата, када je тре- 
бало лити крв за слободу, тамо где je била наша држава после рата 
кад се са тешком муком обнављала од рата опустошена земља и 
кад су се водиле оштре дипломатске борбе на међународној по- 
зорници. Радни народ Југославије са поносом ко-нстатује да je 
како у рату, тако и лосле рата стајао у првим редовима под воћ- 
ством Совјетског Савеза, коме je био највернији савезник, а стоји 
и данас када се клевета наша Партија, када се пљује на све наше 
жртве, данас када читава светска штамла и радио трубе како смо 
ми скренули са свог пута — и то се не чује само из имлерија- 
листичких земаља него се скоро три месеца води исто тако же- 
стока хајка са стране земаља народних демократија.

Народи Југославије најодлучније протестују против те ве- 
лике неправде нанесене нашој земљи, јер та прапага.нда не штети 
само нашој земљи, него исто тако «  земљама народне демокра- 
тије и осталом демократском фронту, те се још чвршће збијају 
око свог политичког и државног руководства, које je стало на 
чело наше борбе како за време рата, тако и после рата у изградњи 
социјализма.

•Зато изјављујем да ћу гласати за резолуцију. (Аплауз).
П р е т с е д а в а ј у ћ и :  Да ли се још ко јавља за реч? Дајем реч 

Потпретседнику Савезне владе другу др Благоју Нешковићу.
Др Б л а г о ј е  Н е ш к о в и ћ  (Изборни срез Б&оград VII, HP Ср- 

бија): Другови и другарице иародни посланици, част ми je да у 
име Владе изјавим да се Влада ФНРЈ слаже са предложеном резо- 
луцијом. (Буран аплауз).



П р е т с е д а в а ј у ћ и :  Стављам предложену резолуцију на гласање. 
Ко гласа за ову резолуцију, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли кога против? (Нема). Објављујем да je Народна скуп- 
штина једнодушно усвојила резолуцију. (Бура.н аплауз. — Сви 
посланици устају и уз буран аплауз 'скандирају: „Т,ито! Тито!” ).

Пошто je данашњи дневни ред исцрпен, молим Скупштину 
да овласти претседавајућег и секретара да потпишу затшсник да- 
нашње седнице. (Гласови: Одобравамо!).

Ову седницу закључујем, а у исто време закључујем VI ре- 
довно заседање Народне скупштине.

(Седница je закључена у 18,45 часова).
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ГЛАВА I 

О П Ш Т Е  О Д Р Е Д Б Е

Члан 1
У остваривању задатака кривичног законодавства судови, 

јавно тужиоштво и иследни органи у кривичном поступку откри- 
вају кривична дела и њихове учиниоце и обезбеђују правилно 
изрицање казне односно правилну примену васпитно-поправних 
и здравствено-заштитних мера.

У том циљу законом о кривичном поступку прописују се 
правила о «ачину поступања суда, јавног тужиоштва и иследних 
органа у кривичним предметима, одређују се њихова права и 
дужности међусобно и према грађанима који учествују у кри- 
вичном поступку као и права и дужности тих грађана према суду, 
јавном тужиоштву и иследним органима.

Члан 2
У кривичном поступку суд, јавни тужилац и иследни органи 

дужни су свестрано настојати да се истинито и потпуно утврде 
све чињенице које су важне за доношење правилне одлуке и да 
са једнаком брижљивошћу испитују како околности које терете 
окривљеног тако и околности које му служе за одбрану. Они ће 
пазити да незнање или неукост окривљеног не иду на штету права 
која су му законом призната, а нарочито права на одбрану.

Члан 3
Окривљеном припада право на одбрану у кривичном поступку.
Дужност je суда, јавног тужиоца и иследних органа да 

окривљеном омогуће одбрану, а нарочито да му пруже могућност 
да се изјасни о чињеницама и доказима који га терете и да наведе 
tee околности које му служе за одбрану.



Овај закон прописује кад окривљени *има право да узме бра- 
ниоца и у којим се случајевима бранилац мора поставити окрив- 
љеном.

Члан 4
Суд, јавни тужилац и иследни органи слободно оцењују до- 

казе и нису везани ни за каква доказна правила у оцени да ли 
постоји извесна чињеница.

Члан 5
Кривични поступак води се на језицима народиих република, 

аутономних покрајина и аутономних области где се налази орган 
пред којим се води поступак.

Окривљени који не зна језик на коме се води поступак може 
се служити својим језиком. Он има право пред судом да се 
упозна са целокупним материјалом и да прати рад суда преко 
Т1реводиоца.

Члан 6
Кривични поступак пред судом покреће се по захтеву овла- 

шћеног тужиоца.
Овлашћени тужилац je јавни тужилац по делима за која се 

гони по службеној дужности, а приватни тужилац по делима за 
која се гони по приватној тужби.

Овлашћени тужилац може одустати од свог захтева за го- 
њење до завршетка главног претреса пред првостепеним судом.

Члаи 7
Кад je гоњење за кривично дело зависно од предлога оште- 

ћеног, кривични поступак не може се покренути док оштећени не 
стави тај предлог.

Члан 8
У кривичном поступку судови суде у већу.
Већа среских судова састављена су од једног судије и дво- 

јице судија-поротника.
Већа окружних судова кад суде у првом степену састављена 

су од једног судије и двојице судија-поротника, а кад суде у 
другом степену од тројице судија.

Већа врховних судова увек су састављена од тројице судија.
Врховни судови одлучују и у општим седницама које се са- 

стоје од претседника, потпретседника и свих судија, а пуноважно 
решавају кад je присутно најмање две трећине свих судија.



Члан 9
При утврђивању кривичне одговорности, изркцању казне, 

тгримени васпитно-поправних и здравствено-заштитних мера, као 
и уопште у доношењу одлука у кривичном поступку, судови су 
Иезависни од свих државних органа и доносе одлуке на основу 
закона.

Члан 10
Суд се обавештава по правилу непосредно о чињеницама 

важним за одлуку.
Судије и судије-поротници који учествују у суђењу морају 

бити непрекидно на главном претресу. Ако се састав већа у току 
главног претреса измени, расправљање ће се поновити по пропи- 
сима овог закона.

Чла« 11
На главном претресу пред судом расправља се усмено.

Члан 12
На главном претресу пред еудом расправља се јавно, уколико 

суд по прописима овог закона ме искључи јавност.

Члан 13
Грађанско-правна потраживања која проистичу из кривичног 

дела расправиће се у кривичном поступку ако се тиме не би 
знатно одуговлачио поступак.

Члан 14
Сви државни органи, друштвене организације, службена лица 

и грађани дужни су да пруже помоћ судовима, јавном тужиоштву 
и иследним органима у вршењу њихове службе, а нарочито у 
вези са откривањем кривичних дела и проналажењем учинилаца.

Члан 15
Судови, јавни тужиоци и иследни органи дужни су да у кри- 

вичном поступку међусобно указују правну помоћ.

Члан 16
Кад се у току поступка утврди да je окривљени умро, орган 

пред којим се води поступак донеће решење о обустави поступка.

Члан 17
Предлози, пријаве, правни лекови и друге изјаве и саопштења 

у кривичном поступку подносе се писмено или усмено на 
записник.



Поједини изрази употребљени у овом закону имају ово 
значење:

Окривљени je лице против кога се води ислеђење.
О п т у ж е н и  je лице против кога je подигнута оптужница или 

je стављен оптужни предлог.
Назив окривљени употребљава се у овом закону и као општа 

ознака за окривљеног и оптуженог.
С т р а н к а  je тужилац и онај против кога се води кривични 

поступак.
Т у ж и л а ц  je како јавни тако и приватни тужилад.
О ш т е ћ е н и  je оно лице чије je ма какво право кривичним 

делом повређено или угрожено.
И с л е д н и  о р г а н и  су иследници јавног тужиоштва, службена 

лица јавног тужиоштва и органи министарства унутрашњих по- 
слова овлашћени за вођење ислеђења.

ГЛАВА II 
Н А Д Л Е Ж Н О С Т  С У Д О В А  |

Члан 19
У кривичним предметима редовно суде: срески суд, окружни 

суд, врховни суд аутономне покрајине, врховни суд народне ре- 
публике и Врховни суд ФНРЈ.

Ови судови суде у границама своје стварне и месне надле- 
жности за сва кривична дела и свима лицима, ако законом није 
друкчије прописано.

Члан 20
Срески судови надлежни су:
1) да у првом степену суде за кривична дела против живота, 

тела, здравља, слободе, части, имовине приватних лица, јавног 
морала, брака и породице, правосуђа; за кривична дела прављења 
и употребе лажних мера, прављења, преиначења и употребе 
лажних исправа, осим јав-них исправа, тестамената, меница, че- 
кова и хартија од вредности; од кривичних дела против општена- 
родне и задружне имовине и имовине друштвених организација 
само за она за која j e  законом прописана казна лишења слободе 
с принудним радом до десет година или ,нека друга казна осим 
смртне казне; за кривична дела: противстајања народној власти, 
увреде и клевете у службеној дужности, повреде туђих тајни и 
за друга кривична дела која посебни закони стављају у надле- 
жност среских судова;



2) да врше друге послове у кривичном поступку по овом 
закону или другим прописима.

Члан 21
Срески суд не може изрећи смртну казну.
Ако je пред среским судом поступак у току за дело за које 

би се по оцени суда или јавног тужиоца могла изрећи смртна 
казна, суд ће уступити предмет на пресуђење надлежном окру- 
жном суду.

Члан 22
Окружни судови надлежни су:
1) да у првом степену суде за кривична дела против народа 

и државе, против службене дужности, против опште сигурности 
људи, имовине и јавног саоб.раћаја; за кривична дела прављења, 
преиначења и употребе лажног новца, лажних јавних исправа, 
тестамената, меница, чекова и хартија од вредности; од кривичних 
дела против општенародне и задружне имовине и имовине дру- 
штвених организација само за она за која je законом прописана 
казна лишења слободе с принудним радом већа од десет година 
или смртна казна и за друга кривична дела која посебни закони 
стављају у надлежност окружних судова;

2) да у другом степену решавају по жалбама против одлука 
среских судова;

3) да врше друге послове у кривичном поступку по овом 
закону или другим прописима.

Члан 23
Врховни суд народне републике и врховни суд аутономне 

покрајине надлежни су:
1) да v првом степену суде за кривична дела која су им 

посебним прописима стављена у надлежност;
2) да у другом степену одлучују по жалбама против одлука 

окружних судова;
3) да врше друге послове у кривичном поступку по овом 

закону или другим прописима.

Члан 24
Врховни суд ФМРЈ надлежан je:
1) да у првом степену суди за кривична дела која су му по- 

себним прописима стављена у надлежност;
2) да врши друге послове у кривичном поступку по овом 

закону или другим прописима.



Члан 25
Врховни суд ФНРЈ за целу Федеративну Народну Републику 

Југославију а врховни суд народне републике и врховни суд 
аутономне покрајине за своје подручје могу затражити од сваког 
'суда поједине кривичне предмете ради пресуђења.

Предлог о томе Врховном суду ФНРЈ може поднети прет- 
седник тога суда или Јавни тужилаи. ФНРЈ, врховном суду на- 
родне републике претседник тога суда или јавни тужилац на- 
родне републике, а врховном суду аутономне покрајине прет- 
седник тога суда или јавни тужилац аутономне покрајине.

Решење о овом предлогу доноси веће врховног суда.

Члан 26
За суђење je месно надлежан по правилу суд оног подручја 

у коме je кривично дело учињено.
Јавни тужилац може поднети оптужбу и суду подручја у 

коме окривљени има пребивалиште или боравиште или суду по- 
дручја у коме je окривљени ухваћен.

Приватни тужилац може поднети тужбу и суду подручја у 
коме окривљени има пребивалиште или боравиште.

Члан 27
За суђење о кривичним делима извршеним штампом надле- 

жан je суд оног подручја у коме je спис штампан, а ако место 
штампања није познато или je у иностранству надлежан je суд 
оног подручја у коме се штампани спис растура.

Ако je кривично дело учињено на домаћем броду или на до- 
маћем ваздухоплову изван граница ФНРЈ за суђење je надлежан 
суд оног подручја у коме се налази матична лука тога брода 
односно пристаниште ваздухоплова или у коме се налази она 
домаћа лука односно пристаниште у којој се брод или ваздухо- 
плов заустави rio учињеном кривичном делу.

Члан 28
Ако je кривично дело учињено у иностранству за суђење je 

надлежан домаћи суд оног подручја у коме окривљени има пре- 
бивалиште или боравиште или у коме се ухвати или преда.

Члан 29
Ако се према претходним прописима не може одредити месна 

надлежност суда онда ће Врховни суд ФНРЈ на предлог Јавног 
тужиоца ФНРЈ одредити који ће суд бити надлежан.



Ако важни разлози захтевају да се за суђење одреди други 
суд, врховни суд народне републике односно врховни суд ауто- 
номне покрајине може одредити други стварно надлежан суд на 
своме подручју.

Предлог о томе подноси јавни тужилац народне републике 
односно јавни тужилац аутономне покрајине.

Члан 31
Ако je једно исто лице окривљено за више кривичних дела 

na je за нека од тих дела надлежан нижи а за нека виши суд, за 
суђење je надлежа« виши суд.

Ако су за кривична дела надлежни судови исте врсте надле- 
жан je онај суд од њих коме се прво преда предмет ради суђења.

Ако je оштећени истовремено учинио кривично дело према 
окривљеном, за суђење je надлежан 'суд који je надлежан за 
окривљеног.

Суд који je надлежа« за учиниоца кривичног дела надлежан 
je no правилу и за саучеонике, прикриваче и јатаке.

По свим овим делима провешће се по правилу јединствен 
поступак и донети једна пресуда.

Члан 32
Суд који je no претходном члану надлежан за суђење може 

из важних разлога или из обзира целисходности наредити раздва- 
јање поступка, тако да се за поједина кривична дела или против 
појединих окривљених посебно суди пред надлежним судом.

Решење о томе доноси суд по саслушању јавног тужиоца, 
изузев ако се ради о кривичним делима за која се гони по при- 
ватној тужби.

Члан 33
Кад je суд из правних или других разлога спречен да поступа 

известиће о томе непосредно виши суд који може по саслушању 
јавног тужиоца одредити други стварно надлежан суд свога 
подручја.

Члан 34
Сваки суд je дужан да пази на своју стварну надлежност и 

чим примети да je за суђење стварно надлежан који други суд 
упутиће предмет томе суду. Ако je виши суд уступио или вратио 
предмет кижем суду као стварно надлежном суду, таква одлука 
вишег суда je обавезна за нижи суд.



Ако у току главног претреса суд установи да je за суђење 
надлежан нижи суд, неће предмет достављати томе суду него ће 
сам провести претрес и донети одлуку.

ГЛАВА III 
ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

Члан 35
У кривичном по-ступку јавни тужилац je овлашћен:
1) да покреће кривични поступак, да води ислеђење и да 

предузима мере обезбеђења у погледу кривичних дела за која се 
гони по службеној дужности;

2) да учествује у кривичном поступку по делима за која се 
гони по приватној тужби, ако нађе да je то потребно ради заштите 
општег интереса или интереса лица која стоје под нарочитом за- 
штитом државе;

3) да у тстку ислеђења доноси решења о обустави и прекиду 
поступка у погледу кривичн.их дела за која се гони по службеноЈ 
дужности;

4) да подиже оптужбу и да je заступа на главном претресу;
5) да изјављује жалбе против неправоснажних судских 

одлука;
6) да се стара о правилном и брзом вођењу кривичног по- 

ступка и о јединственој примени кривично-г закона;
7) да предузима у кривичном поступку друге радње на које 

je овлашћен по овом закону и другим прописима.

Члан 36■
Срески односно рејонски јавни тужилац надлежан je да по- 

ступа у погледу кривичних дела за чије je пресуђење надлежан 
врховни суд лутоиомне покрајине.

Јавни тужилац града, округа, области и аутономне области 
надлежан je да поступа у погледу кривичних дела за чије je пре- 
суђење надлежан окружни суд.

Јавви тужилац аутономне покрајине надлежан je да поступа 
у логледу кривичних дела за чије je пресуђење надлежан врховни 
суд аутономне шжрајине.

Јавни тужилац народне републике надлежан je да поступа у 
погледу кривичних дела за чије je пресуђење надаежан врховни 
суд народне републике.

Јавни тужилац ФНРЈ надлежан je да поступа у погледу кри- 
вичних дела за чије je пресуђење надлежан Врхсмни суд ФНРЈ-



Члан 37
Месна надлежност јавних тужилаца простире се на подручје 

за које су постављени.
Кад je кривично дело учињено на разним подручјима или се 

не зна на коме je подручју учињено или ако je учињено на гра- 
ници између разних подручја, месно je надлежан јавни тужилац 
који први покрене поступак.

Члан 38
Сваки јавни тужилац може покренути кривични поступак и 

предузимати радње у поступку и за она дела за која није надле- 
жан али о томе мора обавестити надлежног јавног тужиоца.

Члан 39
Виши јавни тужилац може непосредно вршити сва права која 

по овом закону припадају нижем јавном тужиоцу, а може и у 
току поступка вршити поједине радње из надлежности нижег јав- 
ног тужиоца. Исто тако виши јавии тужилац може предмет из 
надлежности нижег јавног тужиоца уступити другом подређеном 
јавном тужиоцу.

Виши јав^и тужилац може укииути, и з м е Ј Н и т и  или обуставити 
од извршења решења и наредбе нижег јавног тужиоца.

Члан 40
Јавни тужилац предузима радње у кривичном поступку сам 

или преко иследних органа, уколико није пролисано да извесне 
радње предузима само јавни тужилад.

ГЛАВА IV 
ПРЕДЛОГ И ПРИВАТНА ТУЖБА

Члан 41
За кривична дела због којих се учинилац може гонити по 

предлогу оштећеног или по приватној тужби, предлог или тужба 
мора се поднети у року од три месеца од дана сазнања за 
учиниоца.

Предлог се подноси надлежном јавном тужиоцу или ислед- 
ном органу, а приватна тужба надлежном суду.

Члан 42
За малолетнике, лица која су потпуно лишена пословне >спо- 

собности и за правна лица предлог или тужбу подноси њихов 
заступник.



Малолетник који je навршио 16 година може и сам поднети 
предлог или тужбу.

Члаи 43
Ако оштећени или приватни тужилац умре пре него што je 

поднео предлог или тужбу или ако умре у току поступка а од 
предлога или тужбе није одустао, прелази његово право на брач- 
ног друга, његову децу и родитеље. Ова лица могу у року од три 
месеца од смрти оштећеног или приватног тужиоца поднети пре- 
длог или тужбу односно дати изјаву да поступак продужују. Ако 
изјаву о продужењу поступка не поднесе у овоме року поступак 
ће се обуставити.

Члан 44
За кривично дело којим je оштећено више лица гоњење ће 

се отпочети ако предлог или тужбу поднесе ма који оштећени.
Ако од предлога или тужбе одустане било који оштећени, 

гоњење ће се наставити по предлогу или тужби ма којег 
оштећеног.

Члан 45
Ако je предлог или приватна тужба поднета против једног, 

гоњење he се отпочети против свих извршилаца.
Одустанком од предлога или од тужбе према једном од 

окривљених обу.ставља се поступак према свима.

Члан 46
Оштећени може одустати од предлога до завршетка главног 

претреса пред првостепеним судом. Одустанком од предлога оште- 
ћени губи право да поново поднесе предлог.

Кад оштећеии одустане од предлога јавни тужилад може 
продужити гоњење у року од осам дана од дана кад je обавештен 
о одустанку. Ако јавви тужилац у овом року не вродужи гоњење, 
поступак се обуставља.

Члан 47
Приватни тужилац заступа тужбу на главном претресу. Он 

може од тужбе одустати до завршетка претреса и у том случају 
поступак се обуставља. Одустанком од тужбе приватни тужилац 
губи право на поновно подношење тужбе.

Ако je у поступку по приватној тужби учествовао јавни ту- 
жилад његов одустанак од учествовања не утиче на ток поступка.



Ако приватни тужилац не дође на претрес, иако je био уредно 
позван, сматраће се да je од тужбе одустао.

Суд који je обуставио поступак допустиће решењем повра- 
haj у пређашње стање приватном тужиоцу који из оправданих 
разлога није дошао на главни претрес, ако у року од три дана 
по престанку узрока због кога није дошао «а претрес поднесе 
молбу за повраћај у пређашње стање.

ГЛАВА V 
БРАНИЛАЦ

Члан 49
У поступку пред судом окривљени може узети за брајниоца 

адвоката без обзира за које je дело олтужен.

Члан 50
Окривљени мора имати браниоца кад му суди у првом сте- 

пену врховни суд аутономне покрајине, врховни суд народне ре- 
публике и Врховни суд ФНРЈ.

Окривљеии мора имати браниоца и кад му суди у првом сте- 
пену срески или окружни суд за тешка кривична дела, као и онда 
ако je окривљени малолетан, -нем, глув или тешко болестан, a no 
оцени суда није у могућно(Сти да се сам брани.

У случајевима обавезне одбране из претходних ставова прет- 
седник већа пре заказивања претреса известиће окривљеног да 
мора имати браниоца и одредиће му рок да узме браниоца. Ако 
окривљени у одређеиом року не извести суд да je узео браниоца, 
претседник већа одредиће му браниоца по службеној дужности.

За браниоца се одређује по правилу један од адвоката који 
живи у месту суда. Ако у месту суда нема довол>но адвоката, за 
браниоца могу бити одређена и друга лица способна да окривље- 
ном пруже помоћ у одбрани (адвокатски приправници, судски 
правници, приправници за судског правника и друга лица из 
правне струке).

На место постављеног браниоца окривљени може себи узети 
другог браниоца. У том случају разрешиће се постављени бра- 
нилац.

Члан 51
Кад окривљени према свом имовинском стању не може да 

подмири трошкове одбране, а одбрана није обавезна, може му се 
на његов захтев одредити за браниоца адвокат.



У o b o i «  случају адвоката одређује адвокатска комора, а ако 
у  месту суда не постоји адвокатска комора адвоката одређује 
претседник већа.

Члан 52
Постављени бранилац може само из оправданих разлога тра- 

жити да буде разрешен. О томе решава пре главног претреса прет- 
седник већа, а на главном претресу веће.

Члан 53
Више окривљених могу имати заједничког браниоца ако то 

није у супротности са интересима њихове одбране.

Члан 54
Бранилац има право да расматра списе у суду.
Ако се оптужени налази у притвору или у истражном затвору 

'бранилац може са њим да општи гмсмено и усмено.

ГЛАВА VI
ИЗУЗЕЂЕ

Члан 55
Судија и судија-поротник изузеће се од вршења судијске 

дужности:
1) кад je оштећен кривичним делом;
2) кад je ca окривљеним, тужиоцем, оштећеним или бранмо- 

цем у таквом сродству или односу да се може сумњати у његову 
непристрасност;

3) кад je у истом кривичном предмету био сведок, вештак, 
иследник, тужилац, бранилац или застугшик оштећеног односно 
приватног тужиоца;

4) кад постоје друге околно£ти које изазивају сумњу у ње- 
гову непристрасност.

Судија и судија-поротник изузеће се у постутжу пред дру- 
гостепеним судом ако су учествовали у изрицању првостепене 
одлуке.

Члан 56
Судија и судија-поротник чим сазнају да постоји који од 

разлога за њихово изузеће дужни су о томе известити претседиика 
суда, а претседник суда о разлозима за своје изузеће известиће 
претседника непосредно вишег суда.

Изузеће могу тражити и странке. Захтев за изузеће странке 
подносе до почетка главног претреса, а ако су за разлог изузећа



сазнале доцније, захтев подносе одмах по сазнању, а најдаље до 
завршетка главног претреса.

Судија и судија-поротник чије je изузеће у питању могу до 
решења о изузећу обављати само неодложне радње у поступку.

Члан 57
О изузећу судија и судија-поротника одлучује претседник 

суда, a о изузећу претседника суда претседник непосредно вишег 
суда.

Пре доношења решења о изузећу саслушаће се лице чије je 
изузеће у питању.

Претседници врховних судова одлучују сами о свом изузећу.
Против решења којим се изузеће усваја није допуштена 

жалба, а решење којим се изузеће одбија може се побијати само 
у жалби на пресуду.

Члан 58
Прописи о изузећу дримењиваће се сходно и на јавне ту- 

жиоце, иследне органе и записничаре.
О изузећу јавног тужиоца одлучује непосредно виши јавни 

тужилац, а Јавни тужилац ФНРЈ и јавни тужиоци народних репу- 
блика одлучују сами о свом изузећу. О изузећу иследиих органа 
одлучује надлежни јавни тужилац. 0  изузећу записничара одлу- 
чује претседник већа односно судија, јавни тужилац или иследни 
орган.

ГЛАВА VII 
ЗАПИСНИЦИ

Члан 59
О свакој радњи предузетој у току кривичног поступка саста- 

виће се записник истовремено кад се та радња врши, а ако то није 
могуће онда непосредно после тога.

Записник пише зап-исничар или лице које предузима радњу у 
поступку. Записник код суда на главном претресу пише увек 
записничар.

Кад затшсник пише записничар онда се записник саставља на 
тај начин што лице које предузима радњу казује гласно записни- 
чару шта he унети у записник.

Ако je потребно у записник ће се дасловно унети речи лица 
које се испитује.

Лицу које се испитује може се дозволити да оно само казује 
одговоре у запионик.

15  S t.  b e le ž k e  V I. r .  z. 225



У сваки записник уноси се: назив органа који обавља радњу, 
место, време и имена присутних лица са назначењем у коме свој- 
ству присуствују, предмет по коме се предузима радња и битна 
садржина радње која се предузима.

Код предузимања појединих радњи као увиђаја, претресања 
стана или лица у записник he се унети подаци који су важни 
с обзиром на природу такве радње (описи, мере, величина пред- 
мета или храгова итд.), а ако су уједно направљене скице, цртежи, 
плаиови, фотографије и томе слично прикључиће се записнику.

Члан 61
Записник ће се испитаном лицу прочитати, а може му се 

дозволити да ra и само прочита. Ово ће се назначити у записнику.
Записник потписује испитано лице. Ако се записник састоји 

од више страна испитано лице потписује сваку страну.
На крају заоисника потписаће се тумач ако га je било, као и 

присутни сведоци при претресању стана или лица.
Неписменог потписаће лице које пише записник, а неписмени 

he ставити отисак прста поред потписа.
У случају одбијања да се потпише записник или да се стави 

отисак прста, навешће се у записнику разлог одбијања.
Ако je било приговора у погледу садржине записника, на- 

вешће се у записнику и ти приговори.
Заттисник на крају потписују лице које je обавило радњу и 

записничар.
Ако се радња није могла обавити без прекида у записнику 

ће се назначити да je настао прекид.

Члан 62
Записник се мора водити уредно. У записнику се не сме ништа 

избрисати, додати или мењати. Преиртана места морају астати 
читка.

Сва преиначења, исправке и додаци уносе се на крају за- 
писника.

Члан 63
У записнику о главном претресу поред података из члана 60 

овог закона назкачиће се још и: кривично дело по коме се претрес 
води, ознака оптужнице односно оптуженог предлога, да ли je 
претрес јаван или je јавност искључена, да ли je оптужени у сло- 
боди или je у притвору или у истражном затвору и други важни 
подаци.



Записник мора садржати ток и главну садржину претреса, све 
битне форме поступка које закон прописује а нарочито да ли су и 
који оптужени, сведоци и вештаци испитани и суочени, да ли je 
и какав увиђај извршен, какве су исправе и другн списи прочи- 
тани, као и све изјаве и предлоге странака у току претреса и 
одлуке које je о тим предлозима донео претседник већа или суд.

Искази оптужених, сведока и вештака који су већ испитани у 
ислеђењу уводе се у записник само уколико садрже отступања 
или додатке ранијим исказима.

Члан 64
У записник о главном претресу унеће се и изрека (диспози- 

тив) одлуке коју je суд донео, у чијем je присуству одлука објав- 
љена, да ли су странке поучене о правном леку и изјаве ако су 
их дале.

Записник потписују само претседник већа и записничар.

Члан 65
У важним случајевима претседник већа може наредити да се 

поред записника воде и стенографске белешке чији ће се превод 
прикључити записнику.

Члан 66
О већању и гласању саставиће се посебан записник.
Записник о већању и гласању садржи ток гласања и одлуку, 

а потписују га сви чланови већа и записничар. Овај записник се 
мора ставити у посебан омот.

Одвојена мишљења прикључиће се записнику о већању и гла- 
сању, ако нису унета у сам записник.

ГЛАВА VIII
ДОНОШ ЕЊЕ ОДЛУКА. УСМЕНО САОПШ ТЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ.

РАСМАТРАЊЕ СПИСА
Члан 67

У кривичном поступку одлуке се до«осе у облику пресуде, 
решења и наредаба.

Пресуде доноси само суд у већу кад пресуђује, а решења и 
наредбе могу домосити и други органи који учесгвују у кривич- 
ном поступку.

Члан 68
Одлуке већа доносе се после већања и гласања. За сваку 

одлуку већа потребна je већина гласова.



• Претседник већа руководи гласањем и гласа увек последњи.
Ако се глаоови поделе на више од два различита мишљења 

већииа се постиже раздвајањем питања и понављањем гласања. 
Амо се на овај начин не постигне већина онда ће се за окривље- 
ног најмање повољан глас прибројити мање неповољном.

Чланови већа не могу одбити да гласају о питањима која 
поставља претседник већа.

Члан 69
Прво се гласа о томе да ли je суд надлежан, затим да ли je 

потребно допунити поступак и о другим претходним питањима. 
Ако већина одлучи да се решава о главној ствари, онда су сви 
члаиови већа дужни да о томе гласају.

При одлучивању о главној ствари прво ће се гласати о кри- 
вичној одговорности окривљеног. Кад се по том питању постигне 
већина онда ће се гласати о казни или о васпитно-поправним или 
здравствено-заштитним мерама.

Ако оптужени одговара за више кривичних дела гласаће се о 
крив;ичној одговорности и казни за свако поједино дело.

Члан 70
Већање и гласање врши се у тајном заседању.
У просторији у којој се врши већање могу бити присутни 

само чланови већа и записничар.

Члан 71
У кривичном поступку одлуке и друга писмена саопштавају 

се заинтересованим лицима која су присутна усменим објављи- 
вањем, а отсутнима достављањем у препису.

Усмено саопштење увек ће се назначити у записнику или 
на спису.

Заинтересованом лицу на његов захтев издаће се препис 
саопштене одлуке само кад на основу исте може да остварује 
неко своје право.

Ако се има да саопшти каква одлука лицу лишеном слободе 
онда ће му се она прочитати или доставити.

Члан 72
Одлуке и друга писмена достављају се по правилу преко 

поште. Достављање се може вршити и преко мееног народног 
одбора, преко службеника и непосредно у суду, јавном тужиоштву 
и код иследног органа.



Достављање се врши по правилу лично.
Кад се лице коме се писмено има доставити не затече у свом 

стану или пословној просторији, писмено ће се предати коме од 
његових одраслих укућана односно одраслом лииу које je код 
њега запослено или настојнику куће.

Ако се утврди да je лице коме се писмено има доставити 
отсутно и да му се због тога достава не може на време извршити, 
вратиће се писмено уз назначење где се отсутни налази.

Члан 74
Кад се достава има извршити браниоцу окривљеног, а окрив- 

љени има више бранилаца, довољно je да се изврши једном 
од њих.

Ако оштећени или приватни тужилац има заступкика достав- 
љање he се њему вршити, а ако их има више онда само једном 
од њих.

Члан 75
Потврду о извршеној достави (доставницу) потписују до- 

стављач и прималац који назначује дан пријема.
Ако j е прималац неписмен ставиће свој рукознак, а достављач 

ће га потписати, назначити дан пријема и ставити напомену да je 
прималац неписмен.

Ако прималац одбије да потпише доставницу или да на њу 
стави свој рукознак, достављач ће то забележити на доставници и 
тиме се сматра да je достава извршена.

Члан 76
Кад лице коме се врши достава одбије да прими лисмено, за- 

бележиће се на доставници дан, час и разлог одбијања пријема, 
а писмено ће се према околностима случаја или оставити у стану 
односно пословној просторији или вратити. Сматра се да je до- 
става извршена у часу одбијања пријема.

Члан 77
Војним лицима и припадницима народне милиције достављање 

се врши преко њихове команде.
Саобраћајним службеницима сувоземног, речног, поморског 

и ваздухопловног саобраћаја достављање се врши преко њиховог 
непосредног старешине.

Члан 78
Јавном тужиоцу доставља суд одлуке и друга писмена сходно 

пролисима претходних члаиова.



Кад je то целисходно одлуке и друга писмена достављају се 
јавном тужиоцу у изворнику, a no пот.реби заједно са списима.

Члан 79
Јавни тужилад може увек затражити од суда кривичне списе 

ради расматрања.
■ Члан 80

Сваком ко докаже свој оправдан интерес може суд допустити 
расматрање или преписивање појединих кривичних списа.

Расматрање и преписивање сииса дозвољава претседник већа 
кад je поступак у току а претседник суда кад je поступак завршен.

ГЛАВА IX
РОКОВИ

Члан 81
Рокови предвиђени овим законом ,не могу се продужити осим 

кад то закон изрично допушта.
Члан 82

Кад je изјава везана за рок, сматра се да je дата у року ако 
je пре него што рок истекне предата ономе који je овлашћен за 
њен пријем.

Изјава се може упутити и преко поште препорученом п-ошиљ- 
ком као и брзојавним путем. Дан предаје пошти сматра се као 
дан предаје ономе који je овлашћен за њен пријем.

Члан 83
Рокови се рачунају .на сате, дане и месеце.
Сат или дан кад je достава или саопштење извршено односно 

у који пада догађај од када треба рачунати трајање рока не ура- 
чунава се у рок, већ се за почетак рока узима први наредни сат или 
дан. У један дан узима се двадесет и четири сата, а месец се ра- 
чуна ПО' календарском времеиу.

Рокови одређени по месецима свршавају се протеком оног 
дана последњег месеца који по своме броју одговара дану којега 
je  рок отпочео. Ако нема тога дана у последњем месецу рок се 
CBpinapa последњег дана тога месеца.

Члан 84
Ако последњи дан рока пада у који државни празник или у 

недељу или у дан кад се предаја државном органу не може извр- 
шити из других разлога, рок истиче протеком првог наредног 
радног дана.



Окривљеном који пропусти рок за изјаву жалбе на пресуду 
може се из оправданих разлога допустити повраћај у пређашње 
стање ради изјаве жалбе, ако у року од три дана после лрестанка 
узрока због кога je пропустио рок поднесе суду који je донео 
првостепену пресуду молбу за повраћај у пређашње стање и ако 
истовремено са молбом преда и жалбу.

После протека три месеца од дана пропуштања, не може се 
тражити повраћај у пређашње стање.

О повраћају у пређашње стање одлучује суд који je надле- 
жан да решава по жалби, по саслушању јавног тужиоца. Кад суд 
дозволи повраћај у пређашње стање одлучиће истовремено и о 
жалби.

Против одлуке суда по молби за повраћај у пређашње стање 
иије допуштена жалба.

Члан 86
Молба за повраћај у пређашње стање по правилу не задр- 

жава извршење пресуде.
ГТрвостепени суд коме je предата молба за повраћај у пре- 

ђашње стање може према околностима наредити да се са извр- 
шењем застане до одлуке по молби.

ГЛАВА X 
ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Члан 87
Трошкови кривичног поступка су издаци учињени поводом 

кривичног поступка од његовог покретања па до његовог завр- 
шетка.

Трошкови кривичног поступка обухватају:
1) трошкове за сведоке, вештаке и тумаче као и трошкове 

увиђаја;
2) издатке за довођење окривљеног; његово издржавање за 

време притвора и истражног затвора;
3) подвозне и путне трошкове службених лица;
4) паушални износ;
5) награду и нужне издатке браниоца, а у поступку који се 

води по приватној тужби нужне издатке приватног тужиоца као и 
награду и .нужне издатке његовог заступника;

6) нужне издатке и награду заступника оштећеног ако je 
такво заступање било потребно и ако je грађанско-правно потра- 
живање у целости или делимично уважено.



Паушални износ уторђује се у из"носу од 100— 10.000 динара 
с обзиром на дуготрајност и сложеност поступка и имовно стање 
окривљеног.

Трошкове од 1—3 држава исплаћује унапред, а наплаћује их 
доцније од лица која су дужна да их накнаде по прописима овог 
закона. У ту сврху орган који води кривични поетупак дужан je 
све трошкове које држава унапред иоплати уносити у попис који 
ће се приложити списима.

Члан 88» .
У свакој пресуди као и у решењу којим се обуставља кри- 

вични поступак одлучиће се ко he сносити трошкове 'поступка и 
колико износе ти трошкови.

Ако недостају подаци о висини трошкова одлука о трошко- 
вима донеће се кад се ти подаци прибаве. Посебно решење о тро- 
шковима донеће се увек кад се накнада трошкова налаже трећим 
лицима.

Члан 89
Кад суд оптуженог пресудом огласи кривим изрећи ће у пре- 

суди да je дужан да накнади трошкове кривичног поступка.
Оптужени који je оптужен за више кривичних дела неће се 

осудити да накнади трошкове у погледу дела за која je ослобо- 
ђен од оптужбе, уколико je те трошкове могуће издвојити од 
укупних трошкова.

Кад je више оптужених оглашено кривим истом тхресудом 
суд ће одредити у којој ће размери и у којем делу поједини опту- 
жени сносити трошкове, а ако то вије могуће одредити осудиће 
се сви оптужени да трошкове сносе солидарно. .Плаћање паушал- 
ног износа одредиће се за сваког оптуженог посебно.

Суд може ослободити оптуженог од дужно-сти накнаде тро- 
шкова кривичног поступка ако би њиховим плаћањем било дове- 
дено у питање издржавање оптуженог или лица која je обавезан 
да издржава.

Члан 90
Кад се обустави кривични поступак или кад се донесе пресуда 

којом се оптужени ослобођава од оптужбе или којом се оптужба 
одбија, изрећи ће се у решењу односно пресуди да трошкове кри- 
вичног по.ступка из члана 87, став 2, тачка 1-—3 овог закона сноси 
држава осим у случајевима предвиђеним у следећим ставовима.

Лице које je свесно поднело лажну кривичну пријаву сносиће 
трошкове кривичног поступка и нужне издатке окривљеног за 
одбрану.



У поступку који се води по приватној тужби нриватни тужи- 
лац je дужан да накнади трошкове кривичног поступка и нужне 
издатке окривљеног ради одбране, ако je поступак завршен пре- 
судом којом се оптужени ослобођава од оптужбе или пресудом 
којом се оптужба одбија или решењем о обустави поступка изу- 
зев кад се поступак обуставља услед смрти окривљеног. Ако je 
поступак обустављен услед одустанка од тужбе окривљени и при- 
ватни тужилац могу се поравнати у погледу њихових међусобних 
трошкова али ,не и у погледу трошкова из члана 87, став 2, тачка
1—4 овог закона. Ако има више приватних тужилаца сносиће сви 
трошкове солидарно уколико се према околностима не нареди 
друкчије.

Оштећени који je одустао од предлога па услед тога буде 
обустављен поступак (члан 46 овог закона), сносиће трошкове 
кривичног поступка и нужне издатке окривљеног за одбрану, уко- 
лико овај није изјавио да ће их платити.

Кад суд одбије оптужбу због ненадлежности, онда he на- 
длежни суд донети одлуку о трошковима.

Члан 91
О  дужности плаћања трошкова који настану код суда д р у г о г  

степена одлучиће другостепени суд сходно претходним прописима.

Члан 92
Награду и трошкове браниоца и заступника приватног ту- 

жиоца и оштећеног дужно je no правилу платити заступано лице. 
За окривљеног ова дужност постоји и кад му je бран-илац био 
постављен. Но ако би тиме било доведено у питање издржавање 
окривљеног или лица која je обавезан да издржава, држава he 
платити само нужне издатке браниоца али не и награду.

Бранилац и з а с т у п н и к  који нису •адвокати немају право на 
награду већ само на нужне издатке.

Члан 93
Јавни тужилац се не може осудити да накнади трошкове кри- 

вичног поступка.
Члан 94

Против решења о трошковима заинтересовано лице може изја- 
вити жалбу. О жалби одлучује виши суд ако je решење донео 
суд. Ако je решење донео јавни тужилац о жалби одлучује виши 
јавни тужилац, а ако je решење донео иследни орган о жалби 
одлучује јавни тужилац.

Против одлуке о трошковима у пресуди могу се жалити опту- 
жени, тужилац и оштећени.



Владе лародних република доносе прописе о накнади тро- 
шкова сведоцима, вештацима и тумачима.

ГЛАВА XI 
ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ПОТРАЖИВАЊА

Члан 96
У кривичном поступку може оштећени остваривати грађан- 

ско-правна потраживања која су настала услед извршења кривич- 
ног дела ако их пријави до почетка главног претреса.

Ако je кривичним делом оштећена општенародна и задружна 
имовина или имовина друштвених организација сматраће се да je 
захтев за грађанско-правно потраживање стављен иако није при- 
јављен.

Члан 97
Грађанско-правна потраживања могу се односити на повра- 

ћај ствари, на накнаду штете и на поништај одређеног правног 
посла.

Оштећени ће се обавестити о покретању кривичног поступка 
ако п о с т у п а к  није покренут ;по његовој прија.ви, с на-поменом да 
може своја грађанско-правна потраживања остваривати у кривич- 
ном поступку.

Јавни тужилац и иследни органи дужни су да прикугомју до- 
казе ради утврђивања штете настале кривичним делом и пре него 
што je захтев за грађанско-правно потраживање пријављен. У слу- 
чају оштећења општенародне и задружне имовине и имовине дру- 
штвених организација, јавви тужилац и иследни органи предузеће 
мере да се то потраживање и обезбеди.

Члан 98
Оштећени који je пријавио грађанско-правна потраживања 

дужан je да поднесе доказ о свом праву, а нарочито о висини 
штете.

У току ислеђења прикупљаће се докази о грађанско-правним 
потраживањима, а на главном претресу суд ће извиђати све што 
je потребно да би се утврдила њихова основаност, ако се тиме не 
би знатно одуговлачио поступак.

Члан 99
Суд ће у пресуди којом оптуженог оглашава кривим за одре- 

ђено кривично дело одлучити о грађанско-правним иотражива- 
њима ако оодаци кривичног поступка пружају поуздан основ за



њихово пресуђење. У противном суд ће оштећеног упутити да 
своја грађанско-правна потраживања остварује у грађанској 
парници.

Тако исто ће се поступити кад суд донесе пресуду којом се 
оптужени ослобођава од оптужбе или се оптужба одбија, као и 
кад суд, јавни тужилац или иследни орган обустави кривич.ни 
поступак.

Ако се грађанско-правно потраживање односи на накнаду 
штете, а подаци кривичног лоступка не пружају поуздан основ 
да се накнада у целости досуди, суд ће захтев оштећеног дели- 
мично усвојити, а за вишак тражене накнаде упутиће га на гра- 
ђанску парницу.

Кад суд на основу чла>на 96, став 2 овог закона досуди нак- 
наду, оставиће право надлежном државном органу однооно органу 
задруге или друштвене организације да може вишак накнаде 
остваривати у грађанској парници.

Члан 100
Кад суд према подацима доказног постуггка нађе да се због 

кривице оптуженог мора сас.вим или делимично поништити неки 
правни посао изрећи ће у пресуди поииштај тог правног посла 
са последицама које отуда проистичу, не дирајући у права 
трећих лиц.а.

Члан 101
Против одлуке о грађанско-правним потраживањима која je 

садржана у пресуди, жалбу могу изјавити оптужени и јавни 
тужилац.

Суд другог степена, при одлучивању о грађанско-правним 
потраживањима, може према подацима кривичног поступка одлу- 
чити о томе да се оштећени упути на грађанску парницу ради 
остварења овојих потраживања.

Члан 102
Кад се тражи повраћај ствари које се 'налазе код оптуженог 

или код лица којима je он те ствари оставио на чување суд ће у 
пресуди наредити да се те ствари врате оштећеном.

Овако ће се поступити и кад оштећени није стоставио захтев 
за повраћај тих ствари.

Ако ствари оштећеног не служе као доказ о кривичној одго- 
ворности могу 1му се вратити у току ислеђења, а ако постоји спор 
о својини, ствар се може или задржати до правоснажне одлуке 
суда или се према околностима може предати на чување оштеће- 
ном или другом лицу.



У сваком случају ствар се може вратити оштећеном ако je 
подложна квару, а ако je њено чување везано са трошковима ствар 
ће се у записнику тачно описати и од оштећеног узети обавеза 
да ће je на позив донети.

Члан 103
Ако je ствар која je одузета оштећеном по неком правном 

послу доспела у руке трећег лида које није учествовало у кри- 
вичном делу или ако се више оштећених споре око те ствари, упу- 
тиће се оштећени на грађанску парницу.

Члан 104
По смрти оштећеног његова овлашћења у кривичном поступку 

у погледу грађанско-правних потраживања прелазе на наследнике.

Члан 105
На основу правоснажне пресуде о грађанско-правном потра- 

живању може се тражити извршење по прописима извршног 
поступка.

ГЛАВА XII 
ИСЛЕЂЕЊЕ

О П Ш Т Е  О Д Р Е Д Б Е  О  И О Л Е Ђ Е Њ У

Члан 106
За кривична дела за која се гони по службеној дужности 

кривични поступак настаје ислеђењем.
Пред сресмим судом може јавни тужилац поднети оптужни 

предлог и без провођења ислеђења, ако има довољно података о 
к,ривичном делу и учиниоцу >а у питању je лакше кривично дело.

За кривична дела за која се гони по приватној тужби кри- 
вични поступак настаје подношењем тужбе суду.

Члан 107
Циљ je ислеђењу: ,да се уетанови да ли je и које кривично 

дело извршено, ко je учинилац и лостоје ли лретпоставке за ње- 
гово гоњење, као и да се прикупе потребни докази и установе чи- 
њенице које су од важности за утврђивање кривичне одговор- 
ности и степена друшхвене оласности дела и учиниоца.

Члан 108
Ислеђење je и извиђај и истрага.
Ако je истрази претходио извиђај иследне радње обављене 

у извиђају не морају се поновити.



За дела за која се гони по службеној дужности ислеђење 
проводи јавни тужилац или иследни арган.

Иадзор над провођењем ислеђења врши јавни тужилац. 
Током целог ислеђења он има право да од иследног органа за- 
тражи спнсе ради расматрања, да даје упутства у коме he се 
правцу кретати ислеђење, у чему оно треба да се допуни и које 
мере обезбеђења треба предузети. Упутства јавног тужиоца «су 
обавезна за иследног органа.

При вршењу надзора јавни тужилац може укинути, изменити 
или обуставити од извршења сваку одлуку иследног органа.

Резултати ислеђења могу се објављивати -само по дозволи 
јавног тужиоца.

По кривичним делима за која се гони по п-риватној тужби 
ислеђење проводи суд >ако je то потребно.

Члан 110
У току ислеђења окривљени може присуствовати овим ислед- 

ним радњама, осим испитивању сведока и испитивању саокрив- 
љеиих.

Члан 111
Јавни тужилац и иследни органи обављају иследне радње на 

своме подручју. За радње које треба да предузму изван свог по- 
дручја обратиће се надлежном јавном тужиоцу односно надлежном 
иследном органу.

Јавни тужилац и «следни органи могу предузети иследне 
радње и ван свог подручја ако то интерес ислеђења захтева. 
У овом случају они су дужии да о томе обавесте јавног тужиоца 
на чијем подручју треба да се обаве иследне ipa,ft№fe.

Ако такву -радњу предузима јавни тужилац," обавестиће о 
томе и јавног тужиоца коме je непосредно подређен.

Члан 112
Ислеђење ће се решењем обуставити:
1) ако у делу које се ставља на терет окривљеном нема обе- 

лежја кривичног дела;
2) ако нема кривичне одговорности;
3) ако нема довољно доказа о кривичној одговорности окрив- 

љеног;
4) ако je наступила застарелост кривичног гоњења или je де- 

ло амнестирано или гоњењу стоје на путу друге процесне сметње;
5) ако je окривљени по учињеном кривичном делу оболео од 

каквог трајног душевног обољења;



6) ако окривљени умре, изузев случаја да се поступак понав- 
ља у његову корист.

Кад je гтступак обустављен због недостатка предлога оште- 
ћеног или што није било довољно доказа о кривичној одговорно- 
сти окривљеног поступак се може на-ставити чим се стави предлог 
односно чим се сазна за нове околности, уколико није наступила 
застарелост кривичног гоњења.

Члан 113
Ислеђење ће се решењем прекинути:
1) ако се не зна боравиште окривљеног или je учинилац кри- 

вичног дела непознат;
2) ако je код окривљеног наступило привремено душевно 

обољење или привремена душевна лоремећеност.
Пре него што се ислеђење прекине, прикупиће се сви докази 

о кривичном делу и кривичној одговорности окривљеног до којих 
се може доћи. Прекинуто ислеђење може се у -свако доба настави- 
ти кад престану сметње које су изаавале прекид, уколико није «а- 
ступила застарелост кривичког гоњења.

Члан 114
Јавни тужилад и иследни органи могу по претходној опомени 

казнити HOB4aiHOM казном до 2.000 динара, а могу и удаљити лице 
које својим понашањем омета иследне радње или ремети ред.

Против решења о казни није допуштена жалба али орган који 
je изрекао казну може сам опозвати решење.

Члан 115
Окривље^^о^итећени, сведоци, вештаци, тумачи, јемци и 

друга лица која јучествују у поступку могу поднети'приговор јав- 
ном тужиоцу на посгупак иследног органа.

Приговор се подноси непосредно јавном тужиоцу или преко 
иследног органа који води ислеђење.

На поступак јавног тужиоца може се под истим условима под- 
кети приговор вишем јавном тужи.оцу.

Члан 116
Против решења јавног тужиои.а и иследног органа окривљени 

може изјавити жалбу увек кад у овом закону није изрично предви- 
ђено да жалба није допуштена.

Под истим ограиичењем и друга заинтересована лица могу из- 
јавити жалбу против решења јавног тужиоца и иследног органа 
кад су тим решењем повређена њихова права.



Жалба на решење изјављује се јавном тужиоцу кад je реше- 
ње донео иследни орган, а вишем јавном тужиоцу кад je решење 
донео јавни тужилац. Жалба се подноси у року од три дана од да- 
на усменог саопштења решења, а ако усменог саопштења није би- 
ло, од дана кад je решење достављено.

Решавајући по жалби јавни тужилаи. може решење укинути, 
преиначити или потврдити.

ПОВОД ЗА ПОКРЕТАЊЕ -ИСЛЕЂЕЊА

Члан 117
Повод je за покретање ислеђења:
1) пријава државног органа, службеног лица, друштвених 

организација и грађана;
2) изјава самог учиниоца да je извршио кривично дело;
3) непосредно опажање или сазнање јавног тужиоца или 

иследног органа.
Члан 118

За кривична дела за која се гони по службеној дужности при- 
јава се подноси јавном тужиоцу или иследном органу. Ако je при- 
јава упућена суду или другом државном органу, они ће je без од- 
лагања доставити надлежном јавном тужиоцу.

Члан 119
Сви државни органи и службена лииа дужн« су пријавити јав- 

ном тужиоцу или иследном органу свако кривично дело за које се 
гони по службеној дужности чим за њега сазмају.

Подносећи пријаву они могу по потреби г.редузети мере да 
се сачувају трагови кривичног дела и предузети мере које су 
неопходне да би се обезбедило присуство окривљеног.

Члан 120
Поред иследних органа сва службена лица у отсецима и оде- 

љењима унутрашњих послова извршних одбора среских, градских 
(рејонских) народни одбора, чим сазнају за кривично дело дужни 
су одмах обавестити јавног тужиоца или иследног органа а до ње- 
говог доласка треба да предузму све што je потребно да се сачу- 
вају трагови кривичног дела и да се познати учинилац кривичног 
дела не сакрије или не побегне.

Члан 121
Ако пријава не садржи довољно података да би се могло по- 

кренути ислеђење, извршиће се претходно обавештавање ради 
провере примљених или прикупљања нових података.



У претходном обавештавању неће се предузимати никакве 
радње, осим у случају неодложне потребе.

Члан 122
Јавни тужилац или иследни орган одбациће решењем кри- 

вичну пријаву ако према чињеницама изложеним у њој или према 
проведеним претходним обавештењима постоји који од основа за 
обуставу поступка из члана 112 овог закона. Решење о одбачају 
кривичне пријаве доставиће се оштећеном ако je он поднео при- 
јаву.

Ако je пријаву'одбацио иследни орган, обавестиће о томе јав- 
ног тужиоца.

Ако се пријава не одбаци јавни тужилац односно иследни ор- 
ган покренуће извиђаје или ће јавни тужилац отворити истрагу.

ИЗВИЂАЈ

Члан 123
Извиђај се покреће кад ттостоји основана сумња да je извр- 

шено кривично дело без обзира да ли je учинилац познат.
Ислеђење се заврша!ва извиђајем кад су у питању лакша кри- 

вична дела а доказивање није сложено.

Члан 124
Извиђај се покреће наредбом јавног тужиоца или иследног 

органа.
Наредба о покретању извиђаја доноси се писмено и садржи: 

број, датум и место доношења наредбе, породично и рођено име 
окривљеног ако je познат, опис кривичног дела, назкачење оргаиа 
или службеника коме се извиђај поверава и потпис службеника 
који je наредбу донео.

Ако je наредбу о покретању извиђаја донео иследни орган 
доставиће je јавном тужиоцу.

Члан 125
Јавни тужилац односно иследни орган обуставиће решењем 

извиђај ако постоје околности из члана 112 овог закона. Ако je 
решење о обустави извиђаја донео иследни орган доставиће га 
јавном тужиоцу.

Решење о обустави извиђаја доставља се окривљеном и оште- 
ћеном који je поднео пријаву или je пријавио градско-правно по- 
траживање. Против овога решења није допуштена жалба.



Кад не постоје услови за отварање истраге (члан 128 овог 
закона), а у извиђају je сакупљено довољно доказа о кривичној 
одговорности одређеног лица, јавни тужилац односно иследни 
орган обавестиће о томе окривљеног и питаће га да ли има пре- 
длога за допуну извиђаја, а може му дозволити и расматрање 
списа. Ако окривљени изнесе важне а још неислеђене чињенице, 
оне ће се иследитп.

Члан 127
По завршеном извиђају иследни орган доставља сав иследни 

материјал јавном тужиоцу.
Ако јавни тужилац установи да извиђај није потпун вратиће 

списе истом или другом иследном органу ради допуне са упутством 
о томе које чињенице и околности треба иследити односно досле- 
дити. Јавни тужилац може и сам извршити допуну извиђаја.

Ако јавни тужилац на основу доказног материјала установи да 
je у извиђају сакупљено довољно доказа о кривичној одговорно- 
сти окривљеног, упутиће списе суду са оптужницом однооно опту- 
жним предлогом на пресуђење.

И С Т Р А Г А

Члан 128
Истрага се може отворити само против одређеног лица кад 

постоји основана сумња да je оно извршило тешко кривично дело, 
или лакше кривично дело али je доказивање сложено.

Истрага се мора отворити кад постоји основана сумња да je 
одређено лице извршило кривично дело због кога се може изрећи 
смртна казна.

Члан 129
Истрага се отвара решењем јавног тужиоца.
Кад иследни орган нађе да je потребно отварање истраге, 

ставиће предлог о томе јавном тужиоцу.
Решење о отварању истраге садржи: број, датум и место до- 

ношења решења, породично и рођено име окривљеног са личним 
подацима, опис кривичног дела, законски назив кривичног дела 
(правна квалификација), .разлоге за отварање истраге, назначење 
органа или службеника који he провести истрагу и потпис јавног 
тужиоца.

Против решења о отварању истраге није допуштена жалба.
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Прописи члана 125, 126 и 127 овог закона сходно ће се при- 
мењивати и у истрази.

ГЛАВА XIII
М Е Р Е  ЗА О Б Е З Б Е Ђ Е Њ Е  П Р И С У С Т В А  О К Р И В Љ Е Н О Г  

З А Ј Е Д Н И Ч К Е  О Д Р Е Д Б Е

Члан 131
Мере за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном по- 

ступку су ове:
1) довођење;
2) обећање окривљеног да неће напустити боравиште;
3) јемство;
4) притвор;
5) истражни затвор.

Члан 132
При оцењивању која ће се мера обезбеђења применити, поред 

посебних услова прописаних код појединих мера, треба имати на- 
рочито у виду тежину кривичног дела, основанаст сумње да je 
окривљени учинилац кривичног дела, његово стање здравља, зани- 
мање и породичне прилике.

Члан 133
Јавни тужилац, иследни органи или суд дужни су и без пре- 

длога окривљеног укинути меру обезбеђења кад престану разлози 
због којих je била одређена, односно заменити je другом мером 
обезбеђења.

Д О В О Ђ Е Њ Е

Члан 134
Наредба да се окривљени доведе издаће се:
1) ако постоји који од законских основа за притвор или 

истражни затвор (члан 140 и 143 овог закона);
2) ако уредно позвани окривљени не дође а свој изостанак 

не оттравда;
3) ако постоји вероватноћа да се окривљени позиву неће 

одазвати.
Члан 135

Наредбу за довођење издаје иследни орган, јавни тужилац 
или суд.



Наредба за довођење издаје се писмено. Наредба садржи: по- 
родично 'И рођено име окривљеног и кривично дело по коме се 
води поступак.

У нарочито хитним случајевима може се извршити довођење 
и без писмене наредбе.

Лице коме je поверено довођење саопштава наредбу окривље- 
ном и позива га да са њим пође. Ако окривљени то одбије до- 
вешће се принудно.

У погледу војних лица и припадника народне милиције неће 
се издавати наредба за довођење него ће се умолити њихова на- 
длежна команда да окривљеног доведе.

О Б Е Ћ А Њ Е  О К Р И В Љ Е Н О Г  Д А  Н Е Ћ Е  Н А П У С Т И Т И  Б О Р А В И Ш Т Е

Члан 136
Иследни орган, јавни тужилац или суд може одредити да 

сжривљени да обавезу да неће без његовог одобрења напустити 
своје боравиште и да се неће крити. Дато обећање унеће се у 
записник.

Приликом давања ове обавезе, окривљеном ће се скренути 
пажња да се против њега може наредити притвор односно истражни 
затвор ако ову обавезу прекрши.

Ј Е М С Т В О

Члан 137
Ако би се окривљени имао ставити или je већ стављен у при- 

твор или истражни затвор због бојазни да he побећи, може се 
оставити у слободи односно може се пустити на слободу ако он 
лично или ко други за њега пружи јемство да до краја кривичног 
поступка неће побећи, а окривљени да обавезу да без одобрења 
неће напустити своје боравиште и да се неће крити.

У случају обавезног притвора или истражног затвора није до- 
пуштено јемство.

Члан 138
Јемство одређује иследни орган, јавни тужилац или суд 

с обзиром на последице кривичног дела, на личне и породичне при- 
лике окривљеног као и на имовинско стање онога који даје 
јемство.

Јемство се састоји у полагању готовог новца, других имовин- 
ских предмета или у давању хипотеке на непокретности.

Ако окривље.ни побегне вредност дата као јемство припада 
држави.



И поред датог јемства окривљени he се ставити у притвор 
односно у истражни затвор ако се спрема за бекство, ако на 
уредан позив не дође а изостанак не оправда, или ако се појави 
који од других законских основа због којих се има наредити при- 
твор односно истражни затвор.

Ако се окривљени стави у притвор или у истражни затвор 
јемство се укида а положени износ враћа односно хипотека скида.

Овако ће се поступити и кад се кривични поступак право- 
снажно доврши решењем о обустави поступка или пресудом.

Ако je у пресуди изречена казна поправног рада, лишења сло- 
боде или лишења слободе са принудним радом, јемство се укида 
тек кад се започне издржавање казне.

ПРИТВОР

Члан 140
Притвор се може наредити кад постоје основи сумње да je 

одређено лице извршило кривично дело, под условом:
1) ако je на самом делу затечено;
2) ако се крије или нема сталног боравишта или му je бора- 

виште непознато или нема потребних исправа или су исправе 
сумњиве или ако постоје други важни разлози због којих се 
сумња да ће побећи;

3) ако постоји основана бојазан да ће ислеђење осујетити 
или отежати;

4) ако особите околности оправдавају бојазан да ће поно- 
вити кривично дело или да he извршити покушано или приеремано 
кривично дело или да ће учинити кривично дело којим прети.

Притвор ће се увек наредити кад je no посебном закону за 
поједино кривично дело обавезан притвор.

Лице затечено на извршењу кривичног дела може свако ухва- 
тити. Ухваћено лице мора се одмах предати иследном органу 
односно органу народне милииије.

Члан 141
Притвор наређује иследни орган или јавни тужилац писме- 

ном наредбом.
Притворено лице мора бити одмах саслушана a најдаље у 

року од 24 часа. Ако je у истој ствари притворено више лица овај 
се ,рок може продужити на три дана.

Притворено лице he се по саслушању одмах пустити на сло- 
боду ако нема законских основа да се задржи у притвору.



Ha основу наредбе о притвору притворено лице може се задр- 
жати у притвору највише три дана. Притвор се може продужити 
решењем јавног тужиоца највише за три месеца рачунајући од 
дана кад je окривљени стављен у притвор. Јавни тужилац народне 
републике односно јавни тужилац аутономне покра>ине може овај 
рок продужити још за два месеца, a no одобрењу Јавног тужиоца 
ФНРЈ овај се рок може продужавати даље за свака два месеца.

Ако се предмет налази у поступку пред судом притвор може 
трајати до завршетка поступка. Ако се предмет одлуком припремне 
седнице врати јавном тужиоду на дослеђење притвор може тра- 
јати још два месеца не рачунајући ту време проведено у при- 
твору пре упућивања предмета суду.

У току поступка пред судом суд може решењем укинути. при- 
твор ако постоје за то оправдани разлози. Жалба јавног тужиоца 
задржава решење од извршења.

И С Т Р А Ж Н И  З А Т В О Р

Члан 143
Истражни затвор може се одредити кад je отворена истрага 

и ако постоји који од услова из члана 140, став 1, тачка 2—4 овог 
закона.

Истражни затвор мора се одредити кад je истрага обавезна 
(члан 128, став 2 овог закона).

Члан 144
Ако je окривљени био у слободи, па у току истраге буде 

стављен у истражни затвор, решење о истражном затвору донеће 
се у року од три дана.

Решење којим се у току ислеђења наређује или укида 
истражни затвор доноси јавни тужилац.

Кад истрагу проводи иследни орган а појави се потреба да се 
нареди истражни затвор, иследни орган ће о томе ставити предлог 
јавном тужиоцу.

Кад се у поступку пред судом појави потреба да се оптужени 
који je у слободи стави у истражни затвор, решење о истражном 
затвору доноси суд.

Члан 145
У погледу трајања истражног затвора и његовог укидања 

вреди пропис члана 142 овог закона.
Ако je истражном затвору претходио притвор време прове- 

дено у притвору урачунава се у рок трајања истражног затвора.



ГЛАВА XIV 
И С Л Е Д Н Е  Р А Д Њ Е

Претресање стана и лица. Одузимање предмета. Поступак са 
сумњивим стварима

Члан 146
Претресање стана и осталих просторија окривљеног или дру- 

гог лица може се предузети кад се очекује да he се окривљени 
претресањем ухватити или да he ice пронаћи предмети важни за 
ислеђење или да ће се пронаћи трагови кривичног дела.

Претресање лица може се предузети кад се очекује да ће се 
његовим претресањем пронаћи предмети важни за ислеђење.

Члан 147
Претресање наређује јавни тужилац или иследнА орган писме- 

ном наредбом. Претресање врше они сами или службена лица која 
на то овласте или по њиховом налогу припадници народне мили- 
ције.

Кад постоји опасност да he гоњено лице побећи или да ће 
се прикрити трагови кривичног дела ако би се чекало на доно- 
шење наредбе надлежног органа, .наредбу о претресању могу до- 
нети и припадници народне милиције. Они су дужни да одмах по 
извршеном претресању о томе обавесте ја.вног тужиоца односно 
иследног органа.

Наредба о претресању уручује се п.ре почетка прет-ресања 
лицу код кога he се или на коме he се претресање извршити. Прет- 
ходно уручивање наредбе може изостати, ако се претпоставља 
оружани отпор или ако je нужно да се претресање изврши изне- 
нада. У овом случају наредба о претресању уручиће се по извр- 
шеном претресању. Овако he се поступити и у случајевима који не 
трпе одлагање а нарочито кад неко зове за помоћ или кад постоји 
наређење да се извесно лице притвори или доведе или кад je по- 
требно да се ухвати одбегли осуђеник.

Члан 148
Пре претресања позваће се лице код кога се претресање има 

извршити да добровољно изда лии.е или предмет који се траже 
Ако овај захтев остане безуспешан приступиће се претресању.

Ако je одлагање претресања везано са опасношћу као и у 
случају претресања у јавним просторијама, претресању се може 
одмах приступити и без позивања на издавање лица или предмета.

Члан 149
Претресање се врши дању а само у хитним случајевима ноћу.
Ако je претресање започето дању може се наставити ноћу.



Држалац стана и других просторија позваће се да присуствује 
претресању, а ако je он отсутан онда he се позвати неко од одра- 
слих укућана или суседа.

Закључане просторије и намештај отвориће ее силом само 
ако њихов држалац није присутан или неће добровољно да их 
отвори.

Претресању стана или лица присуствују два пунолетна гра- 
ђанина као сведоци.

Кад се претресање врши у државним надлештвима, установама 
или предузећима позваће се њихов старешина односно његов за- 
меник да присуствује претресању.

Претресање у војној згради обавиће се по одобрењу надле- 
жног војног старешине.

О сваком претресању стана или лица саставиће се запионик 
који потписују лице код кога се или на коме се врши претресање 
и лица чије je присуство обавезно. Приликом вршења претресања 
одузеће се само они предмети и документа који имају везу са 
сврхом претресања у поједином случају. У записник ће се унети 
и тачно означити предмети који се одузимају, a то ће се унети и 
у потврду која се има издати лицу коме су предмети одузети.

Члан 151
Ако се приликом претресања стана или лица нађу предмети 

који немају еезе са кривичним делом ради кога je претресање на- 
ређено али који указују на друго кривично дело, одузеће се и ти 
предмети a о томе ће се одмах известити јавни тужилац односно 
иследни орган ради покретања кривичног поступка.

Члан 152
Предмети који су намењени или употребљени за вршење кри- 

вичног дела могу се одузети.
Предмети који могу служити као доказ могу се привремено 

одузети.
Ко држи предмете наведене у претходним ставовима дужан je 

да их преда на захтев иследног органа, јавног тужиоца или суда.

Члан 153
Ако je потребно за ислеђење јавни тужилац или иследни 

орган може захтевати да поштанске, брзојавне или друге саобра- 
ћајне уста.нове задрже писма, брзојаве и друге пошиљке које су 
упућене окривљеном или које он одашиље.

Одузимање задржаних пошиљки врши се на тај начин што 
јавни тужилац издаје писмену наредбу да се задржане пошиљке



имају предати њему или лицу које он за то овласти. Наредба се 
предаје старешини установе и у његовом присуству се врши оду- 
зимање пошиљке. О томе се саставља записник у коме he се назна- 
чити пошиљке које се одузимају.

Ако не би било од штете по ислеђење може се садржај по- 
шиљке саопштити окривљеном односно лицу коме je пошиљка 
упућена, а може му се пошиљка и предати.

Члан 154
Нађе ли се код окривљеног туђа ствар, а не зна се чија je, 

орган који води ислеђење описаће ту ствар и опис обзнанити на 
табли месног (градског) народног одбора на чијем подручју окрив- 
љени живи односно на чијем je подручју кривично дело учињено. 
Према потреби и код знатнијих вредности опис ће се објавити 
у месним новинама или у службеном листу народне републике.

Ако je ствар подложна квару «ли je њено чување скопчано 
са трошковима, ствар he се продати и новац предати на чување 
надлежном државном новчаном заводу.

Члан 155
Ако се у року од године дана нико не јави за ствар или за 

новац добијен од продаје ствари, донеће се решење да се ствар 
или новац преда држави.

И С П И Т И В А Њ Е  О К Р И В Љ Е Н О Г

Члан 156
Окривљени се позива по правилу достављањем писменог по- 

зива који садржи: назив органа од кога позив потиче, породично 
и рсфено име окривљеног, предмет испитивања, место, дан и car 
и где сжривљени има доћи и упозорење да ће у случају недо- 
ласка бити принудно доведен.

Окривљени се може позвати и на други целисходан начин 
кад то потреба захтева. Ако се окривљени налази у притвору 
или истражном затвору позваће се преко управе затвора.

Ако окривљени није у стању да се одазове позиву због бо- 
лести или друге неотклоњиве препреке, може се испитати у 
месту где се налази.

Члан 157
Приликом испитивања има се поштовати личност окривљеног.
Према окривљеном не сме се утготребити сила, претња, 

обмана или сличне мере да би се дошло до његове изјаве или 
признања.



Кад се окривљени први пут испитује питаће се за породично 
и рођено име, надимак ако га има, за породично и рођено име 
родитеља, девојачко породично име матере, где je рођен, где 
живи, колико има година, које je народности и чији je државља- 
нин, чиме се занима, какве су му породичне прилике, да ли je 
писмен, да ли je, где и кгд служио војску, каквог je имовног 
стања, да ли j'e, кад и зашто осуђиван, да ли je под ислеђењем 
за које друго кривично дело, а ако je малолетан ко му je закон- 
ски заступник.

За овим ће се окривљеном саопштити зашто се окривљује 
и питаће се шта има да наведе у своју одбрану.

Окривљени се испитује усмено. При испитивању окривље- 
ном се може допустити да се користи својим забелешкама.

Приликом испитивања треба окривљеном омогућити да се 
изјасни о свим околностима које га терете и да изнесе све чиње- 
нице које му служе за одбрану.

После овога окривљеном ће се постављати поједина питања 
да би се полуниле празнине или уклониле противречности и не- 
јасности у његовом излагању.

Члан 159
Окривљеном треба постављати питања јасно, разговетно и 

одређено тако да их може потпуно разумети. Питања нарочито 
не смеју полазити од претпоставке да je окривљени признао 
дело, кад није признао. Исто тако не смеју се постављати нн 
питања у којима je већ садржано упутство како на њих треба 
одговорити.

Ако се каснији искази окривљеног разликују од ранијих, a 
нарочито ако окривљени опозове своје признање, позваће се да 
изнесе разлог давања различитих изјава односно опозивања 
признања.

Члан 160
Окривљени може бити суочен са сведоком или саучесником 

ако се њихови искази не слажу у погледу важних чињеница.
Истовремено се могу суочити само два лица. Суочени ће се 

о свакој појединој околности, поводом које се њихови искази 
међусобно не слажу, понаособ испитати и њихов одговор унеги 
v записник.

Члан 161
Исказ окривљеног уноси се у записник у облику припове- 

дања тако што ће се забележити његови одговори, а само кад 
je то потребно и постављен-а питања.



Окривљеном се може допустити да свој исказ сам напише 
или да га сам казује у записник.

Члан 162
Ако окривљени не зна језик иа коме се води поступак ње- 

гово ће се испитивање обавити преко тумача.
Ако je окривљени глув, постављаће му се питања писмено, 

а ако je нем позваће се да писмено одговори. Кад се иопити- 
вање не може обавити на овај начин позваће се тумач који се са 
окривљеним може споразумети.

У записнику о испитивању назначиће се учешће тумача и 
он ће потписати записник.

Члан 163
Признање окривљеног не ослобођава дужности јавног ту- 

жиоца односно иследног органа да прикупља друге доказе и по- 
датке, ако je то потребно.

И С П И Т И В А Њ Е  С В Е Д О К А

Члан 164
Свако je дужан да се одазове позиву за сведочење и да 

саопшти шта му je познато о кривичном делу и учиниоцу или о 
околностима које су важне за кривично поступање.

He може се испитати као сведок:
1) лице које би повредило државну тајну својим исказом, 

осим ако га надлежни орган не ослободи чувања тајне;
2) бранилац окривљеног о ономе што му je окривљени по- 

верио као свом браниоцу.

Члан 165
Ослобођени су од дужности сведочења:
1) &рачни друг окривљеног;
2) сродници окривљеног по крви у усходној или .нисходној 

правој линији, а у побочној до другог степена закључно;
3) усвојилац или усвојеник окривљеног.
Пре испитивања ова се лица имају поучити да не морају 

сведочити, а њихов одговор на ово унеће се у записник.
Ово ослобођење не важи кад су у питању кривична дела 

против народа и државе.

Члан 166
Позивање сведока се врши по правилу достављањем писме- 

пог позива у коме ће се навести: породично и рођено име и за-



нимање позваног, време и место доласка, предмет по коме се 
позива и назначење да се позива као сведок са упозорењем о 
последицама неоправданог изостанка (члан 167, став 1 овог 
закона).

Војна лица и припадници народе мнилиције позивају се 
преко своје надлежне команде.

Члан 167
Ако сведок који je уредно позван не дође, а изостанак не 

оправда, може се наредити да се принудно доведе и да сноси тро- 
шкове довофења, а може се и казнити новчано до две хиљаде 
динара. Осим тога сведоку се може наложити да накнади тро- 
шкове проузроковане његовим изостанком.

Ако сведо« дође па одбије да сведочи, може се казнити нов- 
чано до две хиљаде динара, па ако и поред тога одбије да све- 
дочи може се лишити слободе. Лишење слободе «е може трајати 
дуже од три месеца, а престаје чим сведок пристане да сведочи 
односно чим његово испитивање постане непотребно.

Жалба на решење о лишењу слободе, новчаној казви и нак- 
нади трошкова не задржава решење од извршења.

Према војним лицима и припадницима народне милиције неће 
се изрицати казне него he се о њиховом недоласку или одбијању 
сведочења известити њихова надлежна команда.

Члан 168
Сведоци се испитују понаособ и без присуства осталих све- 

дока.
Претходно ће се сведок питати за породично и рођено име, 

име оца, занимање, боравиште, место рођења, године старости и 
његов однос са окривљеним и оштећеним.

Пошто je утврђена његова истоветност опоменуће се сведок 
да je дужан да говори истину и упозориће се wa последице 
лажног сведочења.

Члан 169
После општих питања сведок се позива да исприча све што 

му je о предмету познато, а ако би у његовом исказу било што 
непотпуно, нејасно или противречно, поставиће му се посебна пи- 
тања ради проверавања, допуне и разјашњења. Није допуштено 
постављати питања у којима je већ садржано упутство како би 
се имало одговорити.

Сведок ће се увек питати откуд му je познато оно што 
сведочи.



Сведоци се могу суочити ако се њихови искази не слажу у 
погледу важних чињеница. Истовремено се могу суочити само 
два сведока.

Члан 170
Ако je потребно да сведок позна лица или предмете тра- 

жиће се од њега прво да их ооише и да наведе знаке по којима 
се разликују, па ће му се тек после показати лице или предмети 
ради познавања и то по могућству заједно са другим њему не- 
познатим лицима односно предметима исте врсте.

Члан 171
Ако свеодк не зна језик на коме се води поступак или je 

глув или нем његово испитивање врши се на начин прописан у 
члану 162 овог закона.

У В И Ђ А Ј  И  В Е Ш Т А Ц И

Члан 172
Увиђај се предузима кад je за утврђивање или за разја- 

шњење какве важне чињенице у поступку потребно непосредно 
опажање лица које води ислеђење мли суда.

Увиђај се може обавити и уз суделовање вештака.

Члан 173
Вештаци се позивају кад je за проналазак и оцену чињеница 

потребна нарочита стручна спрема или знање.
По правилу ће се позвати један вештак а два или више ако 

je вештачење тешко и сложено.
Члан 174

Вештака одређује јавни тужилац, иследни орган или суд.
За вештака се не може узети лице које не може бити и.спи- 

тано «ао сведок (члан 164, став 2 овог закона) или лице које 
стоји према окривљеном у ком односу из члана 165 овог закона.

Пре предузимања вештачења, по правилу, саопштиће се 
окривљеном име одређеног вештака. Изузеће вештака се може 
тражити до почетка вештачења из истих разлога из којих се може 
тражити изузеће судија и судија-поротника. Изузеће може тра- 
жити и сам вештак.

Захтев за изузеће неће се усвојити ако би постојала опасност 
због одлагања.

Члан 175
Кад вештак не дође на позив а изостанак не оправда или кад 

одбије да вештачи може му се наложити да накнади проузроко-



ване трошкове, а може се и казнити новчано до две хиљаде ди- 
нара. У случају неоправданог изостанка може се наредити и ње- 
гово довођење.

Жалба на решење о казни не задржава решење од извршења.

Члан 176
Пре почетка вештачења треба упозорити вештака да je 

дужан да предмет вештачења брижљиво расмотри, да тачно на- 
веде све што олази и нађе и да своје мишљење непристрасно 
изнесе.

Осим тога вештаку треба предочити последице давања ла- 
жног налаза или мишљења.

ЈТице које руководи вештачењем пвказује вештаку пред- 
мете које ће расмотрити, поставља му питања на која треба да 
да мишљење и по потреби тражи објашњења у логледу датог 
налаза и мишљења. По његовој дозволи и окривљени може ве- 
штаку постављати питања.

Ако je за мишљење вештака потребно могу се вештаку да- 
вати разјашњења из списа, а може <му се допустити разгледање 
списа уколико то не би било од штете по ислеђење.

Члан 177
Налаз и мишљење вештака по правилу уносе се одмах у за- 

пионик, а изузетно вештаку се може одобрити да налаз и ми- 
шљење накнадно писмено поднесе у року који му се одреди.

Члан 178
Ако се подаци вештака о њиховом налазу битно разилазе 

или ако je њихов налаз нејасан, непотпун или сам са собом или 
са извиђеним околностима у противречности, а ти се недоетаци 
поновним саслушањем вештака не могу отклонити, обновиће се 
вештачење са истим или другим вештацима.

Члан 179
Ако у мишљењу вештака има противречности или недоста- 

така или се појави основана сумња у тачност датог мишљења, a 
ти се недастаци или сумња не могу отклонити поновним саслу- 
шањем вештака, затражиће се мишљење других вештака.

У оваквим случајевима може се затражити мишљење и од 
домаћег универзитета, научног завода или установе.



ГЛАВА XV 
О П Т У Ж Н И Ц А  И  О П Т У Ж Н И  П Р Е Д Л О Г

Члан 180
По завршеном ислеђењу поступак се наставља на основу 

поднете оптужнице или оптужног предлога.

Члан 181
Оптужница се мора поднети кад у првом степену суди вр- 

ховни или окружни суд.
Кад у првом степену суди срески -суд оптужница се мора 

поднети ако je била отворена истрага, а у другим случајевима 
може се поднети или оптужница или оптужни предлог.

Члаи 182
Оптужница треба да садржи:
1) лородично и рођено име оптуженог са личним подацима 

и да ли je и колико времена провео у притвору или истражном 
затвору;

2) кривично дело због којег се оптужује са свим обеле- 
жјима дела која су потребна за примену извесног прописа кри- 
вичног закона уз назначење: времена и места извршења дела, 
предмета на коме je и оруђе којим je кривично дело извршено, 
последица дела м осталих околности потребних да се кривично 
дело што јасније обележн;

3) законски назив (правна квалификација) кривичног дела 
које je предмет оптужнице заједно са навођењем прописа кри- 
вичног закона, као и податке који су потребни за образложење 
стварне надлежности;

4) означење суда пред којим се има одржати тлавни претрес;
5) предлог које доказе треба извести на главном претресу 

а нарочито имена сведока и вештака, назначење списа које треба 
прочитати на главном претресу и предмета који служе за доказ;

6) предлог да се оптужени огласи кривим за дело наведено 
у оптужници и осуди по закону;

7) предлог да се одлучи о грађанско-правиим потражива- 
њима у случају из члана 96, став 2 овог закона;

8) образложење, у коме ће се на основу резултата исле- 
ђења навести чињенице које су изнете у опису кривичног дела, 
као и докази којима се те чињенице утврђују. У образложењу 
ће се навести и одбрана оптуженог и изнети разлози јавног ту- 
жиода у погледу основаности одбране.



Оптужни предлог треба да садржи: породично и рођено име 
оптуженог са личним подацњма уколико су познати, кратак опис 
кривичног дела, законски назив дела са навођењем про-писа кри- 
вичног закона, означење суда пред којим се има одржати главни 
претрес, предлог које доказе треба извести на главном претресу, 
предлог да се оптужени огласи кривим и осуди по закону, као и 
предлог да се одлуч« о грађанско-правним потраживањима у слу- 
чају из члана 96, став 2 овог закона.

I7IAVA XVI 
П Р Е Т Х О Д Н И  П О С Т У П А К  П Р Е Д  С У Д О М

Члан 184
Јавни тужилац доставља оптужницу односно оптужни пре- 

длог са списима надлежном суду.
По пријему оптужнице односно оптужног предлога претсед- 

ник већа заказаће главни претрес ако не постоје разлози да се 
оптужница односно оптужни предлог врати јавном тужиоцу ради 
исправке или да се предмет изнесе на припремну седницу.

Члан 185
Претседник већа вратиће оптужницу односно оптужни пре- 

длог заједно са списима јавном тужиоцу ради исправке, ако нађе 
да оптужница односно оптужни предлог нису састављени по про- 
пиеима члана 182 и 183 овог закона. Јавни тужилац у року од три 
дана вратиће иоправљену оптужницу односно оптужни предлог 
или изнети разлоге због којих се не слаже са примедбама прет- 
седника већа.

Кад јавни тужилац врати неисправљену оптужницу односно 
оптужни предлог, претседник већа може затражити да о исправци 
одлучи припремна седница.

Претседник већа изнеће предмет на припремну седницу ако 
нађе да треба донети које од решења из члана 186, став 2, тачка 
1—3 овог закона.

Члан 186
Припремна седница код среског и окружног суда састављена 

je од једног судије и двојице судија-поротника, а код врховног 
суда од тројице судија.

Суд у припреимној седници, по саслушању јавног тужиоца, 
може донети решење:



1) да се предмет врати јавном тужиоцу ако je нужно да се 
дослеђењем ствар боље разјасни;

2) да се предмет непосредно или лреко јавног тужиоца упути
надлежном суду; ,

3) да се обустави кривични поступак из разлога наведених 
у члану 112, став 1, тачка 1, 4— 6 овог закона;

4) да се оптужница односно оптужни стредлог врати јавном 
тужиоцу ради исправке.

У припремној седниди се може решити који ће се од предло- 
жених доказа прибавити за главни претрес, а може се одлучити и 
о прибављању нових доказа.

О припремној седници обавештава се јавни тужилац.
Против решења припремне седнице може изјавити жалбу 

јавни тужилац.
Ако суд у припремној седници не донесе ни једно од решења 

из тачке 1—4, улутиће предмет претседнику већа ради закази- 
вања главног претреса.

Члан 187
Кад су оптужница односно оптужни предлог враћени јавном 

тужиоцу ради исправке или ради дослеђења, он може својим ре- 
шењем обуставити кривични поступак али je о томе дужан оба- 
вестити суд.

Члан 188
Ако пре главног претреса a no одржаној припремној седници 

јавни тужилац одустане од оптужбе или се појави који од разлога 
за обуставу поступка из члана 112, став 1, тачка 4— 6 овог за- 
кона, претседник већа ће поново изнети предмет на припремну 
седницу ради решења о обустави кривичног поступка. Ако при- 
премна седница донесе решење да се поступак обустави, прет- 
седник већа he отказати главни претрес ако je био заказан.

Ако су се разлози за обуставу поступка из претходног става 
појавили после отварања заседања a пре почетка главног пре- 
треса, о обустави поступка решава веће у заседању.

ГЛАВА XVII

Г Л А В Н И  П Р Е Т Р Е С

П Р И П Р Е М Е

Члан 189
Главни претрес се држи у седишту суда и у судској згради.
Ако су просторије ^судској згради неподесне за одржавање 

појединих претреса, претседник суда може наредити да се претрес 
одржи у другој згради.



Претседник суда може одлучити да се претрес одржи у неком 
другом месту на подручју тога суда.

Члан 190
Претседник већа одређује дан за главни претрес на који по- 

зива: оптуженог и његовог браниоца, тужиоца, оштећеног и ње- 
* говог заступника, заступника приватног тужиоца, сведоке, ве- 

штаке као и тумача.
У позиву за наведена лица означиће се место и време пре- 

треса и у ком својству се позивају. Посебно оптуженом ће се у 
позиву назначити за које дело се оптужује, а ако je поднета 
оптужница она he се оптуженом уз позив доставити.

Претседник већа ће се старати да се позиви за главни пре- 
трес доставе правилно и на време.

Између дана доставе позива и дана претреса оптуженом треба 
да остане довољан рок за припремање одбране. Ако оптужени 
није саслушан у ислеђењу овај рок не може бити краћи од три 
дана.

Члан 191
Ако je у изгледу да ће главни претрес трајати дуже, прет- 

седник већа може одредити једног судију и једног или двојицу 
судија-поротника да присуствују претресу и да по потреби за- 
мене чланове већа.

Члан 192
Странке могу од дана предаје списа суду захтевати да се 

предложени докази допуне и да се на главни претрес позову нови 
сведоци или вештаци или прибаве други докази.

Странке у свом захтеву морају означити које би се чиње- 
нице имале доказати и којим од предложених доказа.

О овоме захтеву одлучује претседник већа. Странка чији 
захтев за прибављање нових доказа није усвојен може свој пре- 
длог поновити у току главног претреса.

0  одлуци којом се усваја предлог за прибављање нових до- 
каза обавестиће се и противна странка.

Претседник већа може и без предлога странака наредити при- 
бављање нових доказа за главни претрес.

Члан 193
Ако се сазна да који од сведока или вештака који су по- 

званн на главни претрес а у току ислеђења нису испитани, неће 
моћи доћи на претрес због дуготрајне болести или због других 
сметњи, може се сведок односно вештак испитати у месту где се 
налази. Сведока односно вештака испитаће a no потреби и заклети



претседник већа или судија кога одреди претседник суда. О вре- 
мену и месту испитивања обавестиће се по могућству странке.

Члан 194
Претседник већа може из важних разлога на предлог стра- 

нака или по службеној дужности одгодити дан заказаног претреса.

Члан 195
Против решења претседника већа која се односе на припре- 

мање главног претреса није допуштена жалба.

Ј А В Н О С Т  Г Л А В Н О Г  П Р Е Т Р Е С А

Члан 196
Главни претрес je јаван.
По службеној дужности или на предлог странака суд може 

образложеним решењем искључити јавност целог или једног дела 
главног претреса, ако то захтевају општи интерееи или разлози 
морала.

Решење о искључењу јавности може се нападати само у 
жалби на пресуду.

Искључење јавности не односи се на странке, оштећеног, 
њихове заступнике и браниоца.

Суд може дозволити да главном претресу на коме je јавност 
искључена присуствују поједина службена лица и научни радниии.

Р У К О В О Ђ Е Њ Е  Г Л А В Н И М  П Р Е Т Р Е С О М

Члан 197
Претседник већа руководи претресом, испитује оптуженог, 

сведоке и вештаке и даје реч члановима већа, странкама, оште- 
ћеном, њиховим заступнидима, браниоцу и вештацима.

Дужност je претседника већа да се стара за свестрано npe- 
тресање предмета, проналажење истине и отклањање свега што 
би продужило поступак а не би служило разјашњењу ствари.

Веће одлучује решењем:
1) кад једна странка у току главног претреса учини какав 

предлог коме се противи друга странка;
2) кад се претседник не сложи са сагласним предлогом 

странака.
Решења већа објављују се и уносе у записник о главном 

претресу, а могу се нападати само у жалби на пресуду.



Дужност je претседника већа да се стара о одржавању реда 
у заседању и о достојанству суда.

Члан 199
Ако оптужени бранилац, оштећени заступник, сведок, ве- 

штак, тумач или неко други ко присуствује главном претресу ре- 
мет-и ред или се не покорава наређењима претседника већа у по- 
гледу одржавања реда претседник већа ће rä опоменути. Ако 
опомена буде безуспешна суд може оптуженог удаљити из засе- 
дања, а остала наведена лица суд може и казнити новчаном 
казном до две хиљаде динара.

Ако адвокат или адвокатски приправник као заменик адво- 
ката у својству браниоца или заступника ремети ред или се не 
покорава наређењима претседника већа, суд he поред казне или 
удаљења сваки овакав случај доставити надлежној адвокатској 
комори ради покретања дисциплинског поступка.

Браниоцу или заступнику може се поред казне ускратити 
даље заступање односно одбрана на претресу и у том случају’ 
странка ће се позвати да узме другог браниоца односно заступ- 
ника. Ако je то немогуће учинити одмах без штете rio интересе 
оптуженог или заступаног или се у случају обавезне одбране не 
може одмах поставити бранилац оптуженом, претрес ће се пре- 
кинути или одложити о трошку браниоца односно заступника.

Члан 200
Ако јавни тужилац или његов заступник и поред опомене 

претседника већа наруши ред или неће да поступи по његовим 
наређењима, може суд прекинути претрес и затражити од вишег 
јавног тужиоца ако je у питању јавни тужилац, а од јавног ту- 
жиоца ако je у питању његов заступник, да одреди друго лице 
ради заступања оптужбе.

Војно лице које ремети ред биће удаљено из заседања, а ње- 
1ова команда о томе обавештена.

Члан 201
Против решења суда којим се изричу казне или наређује 

плаћање трошкова одложеног или прекинутог претреса није до- 
пуштена жалба, али суд такво решење може сам опозвати.

Члан 202
Ако оптужени у току главног претреса у заседању учини кри- 

вично дело или ако се у току главног апретреса открије к о је  pa-



није учињено кривично дело оптуженог, суд he по оптужби ту- 
жиоца која може бити и усмено изнета проширити претрес и 
на то дело.

Ако je за дело из претходног става потребно потпуније изви- 
ђање или припрема одбране, суд може по саслушању јавног ту- 
жиоца одлучити или да претрес одложи или да за ово дело по- 
себно суди.

Ако за пресуђење дела из става 1 овог члана не може бити 
надлежан суд пред којим се води претрес суд he no саслушању 
јавног тужиоца одлучити да ли ће се и предмет по <коме се води 
претрес уступити надлежном суду на пресуђење.

Члан 203
Ако неко други у току главног лретреса у заседању учини 

кривично дело, суд може по оптужби тужиоца која може бити и 
усмено изнета судити о учињеном кривичном делу одмах или по 
завршетку започетог претреса. Овако се може поступити и кад 
би за пресуђење овог дела био надлежан нижи суд.

Ако није могуће да се учиниоцу кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности одмах суди или ако je дело учи- 
њено на главном претресу пред среским судом а за пресуђење 
тог дела je надлежан окружни или врховни суд обавестиће се о 
томе надлежни јавни тужилац ради даљег поступка.

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА Д РЖ А Њ Е ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

Члан 204
После отварања заседања и објављивања предмета претреса 

претседник већа утврђује да ли су дошла сва позвана лица, а уко- 
лико нису лроверава да ли су им позив« предати и да ли су свој 
изостанак оправдали.

Члан 205
Оптуженом се може судити у отсуству ако je у бекству или 

се крије или иначе није достижан.
За лакше кривично дело оптуженом се може судити у отсу- 

ству ако je уредно позван, а суд нађе да његово присуство «ије 
нужно за правилно утврђивање стања ствари.

Ако се оптуженом не може судити у отсуству суд ће наре- 
дити да се принудно доведе. Ако се довођење не би могло одмах 
спровести суд ће претрес одложити и наредити да се оптужени 
на идући претрес принудно доведе, а може наредити да се опту- 
жени лиши слободе ради обезбеђења његовог присуства на иду- 
ћем претресу. У овом случају суд може «аредити да оптужени 
сноси трошкове одложеног претреса.



Ако на главни претрес не дође браннлац који je уредно по- 
зван или ако налусти претрес или ако му на главном претресу 
буде одузета одбрана, а не постоји могућност да се одмах иза- 
бере односно постави други бранилац, без штете по одбрану, 
претрес ће се одложити. У том случају бранилац ће оносити тро- 
шкове одлагања ако се одлагање може приписати његовој кри- 
вици. Осим тога, ако je бранилац адвокат или адвокатски при- 
правник као заменик адвоката, обавестиће се надлежна адвокат- 
ска комора ради покретања дисдиплинског гтступка.

Члан 207
Ако који од сведока или вештака и поред уредног позива 

неоправдано изостане, суд може наредити да се одмах принудно 
доведе. Ако то није могуће одмах учинити суд може главни пре- 
трес започети и у току претреса одлучити да ли услед отсуства 
сведока или вештака треба претрес одложити. Ако се претрес 
одложи суд може наредити да се недошавши сведок односно ве- 
штак који je био уредно позван а изостанак није оправдао на 
идући претрес принудно доведе, а може га казнити новчаном 
казном до две хиљаде динара и на плаћање трошкова одложеног 
претреса.

Претрес се због недоласка сведока или вештака неће одло- 
жити ако суд по саслушању странака нађе да се место усменог 
исказа сведока може прочитати записник о његовом испитивању 
односно да се место личног претстанка вештака може прочитати 
његов налаз и мишљење дати у ислеђењу.

Члан 208
Главни претрес не може се одржати у отсуству јавног ту- 

жиоца ако je подигнута оптужница.
На главном претресу јавног тужиоца може заменити овла- 

шћени службеник јавног тужиоштва.

ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

Члан 209
Главни претрес he се одложити кад je потребно да се лри- 

баве нови докази или ако се у току претреса стање ствари тако 
измени да je одлагање потребно ради припремања оптужбе или 
одбране или ако се у току претреса утврди да je после учиње- 
ног дела код оптуженог наступило привремено душевно обољење 
или привремена душевна поремећеност или ако се одлагање пре-



треса покаже неопходним или целисходним из каквих других 
разлога.

Приликом одлагања претреса одредиће се по правилу и дан 
новог претреса.

Против решења суда о одлагању претреса није допуштена 
жалба.

Члан 210
Главни претрес који je био одложен, ако се држи пред истим 

већем по правилу ће се наставити, а претседник већа he укратко 
изнети битни резултат ранијег претреса. Суд може и у овом слу- 
чају наредити да претрес почне изнова.

Главни претрес који je био одложен почиње изнова ако се 
држи .пред измењеним већем, али по саслушању странака суд 
може одлучити да се поново не иопитују сведоци и вештаци и да 
се не врши увиђај, већ да се прочита записник ранијег претреса.

Члан 211
Претседник већа може прекинути главни претрес ради одмора 

или због протека радног времена ^ли да би се одмах прибавили 
докази.

Прекинути претрес претставља једну целину и са расправља- 
њем се «аставл.а тамо где се при прекиду стало.

Прекинути претрес увек се наставља пред истим већем.

Члан 212
Главни претрес тече редом који je прописан у овом закону, 

али суд може отступити од редовног тока расправљања због по- 
себних околности а нарочито због броја оптужених, броја кри- 
вичних дела и обима доказног материјала.

ПОЧЕТАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА И ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖЕНОГ

Члан 213
Претседник већа ће прво објавити предмет главног гхретреса 

и састав суда.
У случају отсутности неког позваног лиц.а суд одлучује да 

ли ће се претрес одржати у његовом отсуству. Ако суд одлучи да 
се претрес одржи или решење о том питању остави за доцније, 
позваће претседник већа оптуженог и од њега узети личне по- 
датке да би се уверио о његовој истоветности.



Пошто истоветност оптуженог буде утврђена претседник 
већа опомиње сведоке на дужност да изнесу суду све што им je 
о предмету ло-знато и указује им на последице лажног сведочеша. 
После тога сведоци одлазе т,  место које je за њих одређено и 
чекају да буду позвани радазиепитивања. Претседник већа може 
предузети мере које сматдан^тотребним да спречи договарање 
између сведока или између швдсжа и странака.

Члан 215
Претседник већа ће опоменути вештаке на њихову дужност 

да своје мишљење дају по најбољем знању и скренути им пажњу 
на последице давања лажног налаза и мишљења, па he их онда 
према околностима или задржати у заседању да прате ток пре- 
треса или их упутити да на одређеном месту сачекају док не 
буду позвани.

Ако je оштећени присута« а још није пријавио своје rpa- 
ђанско-правно потраживање, претседник већа ће га поучити о 
праву да своје потраживање оствари у кривичном поступку.

Члан 216
Оптуженог he претседник већа опоменути да пажљиво прати 

ток претреса и указати му на његово право да лреко претседника 
већа поставља питања саоптуженима, сведоцима и вештацима и 
да поводом њихових исказа даје објашњења о свим важним 
околностима.

Члан 217
Главни претрес почиње читањем оптужнице или оптужног 

предлога.
Оптужницу однооно оптужни предлог чита јавни тужилац. 

Приватну тужбу прочитаће претседник већа, а кад јавни тужилац 
не присуствује главном претресу оптужни предлог мрочитаће 
претседник већа.

У току главног претреса тужилац може изменити оптужбу, a 
може од ње и одустати до завршетка главног претреса.

Члан 218
По прочитању оптужнице односно оптужног предлога прет- 

седник већа приступа испитивању оптуженог.
Ако je више оптужених претседник ће наредити да у засе- 

дању остане само један.



Претседник већа упитаће олтуженог да ли je разумео 
оптужбу.

Ако претседник већа увиди да оптужени није схватио 
оптужбу, он ће њену садржину поново изложити на начин како 
je оптужени може најлакше разуМеТО.

После тога упитаће се оптужећичва ли се осећа кривим, испи- 
таће се о свакој тачци оптужбе и лбЗвати да изнесе своју одбрану.

Члан 220
При испипивању оптуженог на главном претресу сходно ће 

се примењивати прописи који вреде за испитивање оптуженог у 
ислеђењу.

Оптужени се не може принудити да на питање одговара. 
Ако он уопште неће да одговара или неће да одговара на поједина 
питања прочитаће се исказ који je дао у ислеђењу или део тога 
исказа.

Кад олтужени приликом испитивања на гдавном лретресу 
отступи од свог ранијег исказа, претседник he му указати на 
отступања и упитаће га зашто сада исказује друкчије, a no по- 
треби прочитаће се његов ранији исказ или део тога исказа.

По завршеном испитивању претседник je дужан упитати 
оптуженог да ли има још што да наведе у своју одбрану.

Члан 221
Кад претседник већа заврши испитивање оптуженог чланови 

већа могу постављати питања оптуженом нелосредно. Тужилац, 
бранилац, оштећени, заступник, саоптужени и вештади могу no 
одобрењу претседника већа непосредно постављати питања опту- 
женом, али ће претседник одбити питања постављена у неподе- 
сном облику и питања која се не односе на предмет.

Приликом испитивања оптуженог тужилац, бранилац, оште- 
ћени, заступник и сааптужени могу по одобрењу претседника већа 
предочавати олтуженом доказе који ra терете или који му служе 
за одбрану.

Ако je потребно претседник he извршити суочење саопту- 
жених.

Члан 222
У току главног претреса оптужени се не може договарати са 

својим браниоцем или с ким другим како ће одговорити на по- 
стављено питање.

При испитивању оптужени се може служити својим забе- 
лешкама.



Члан 223
Прнзнање оптуженог на главном претресу не ослобођава суд 

од дужности да изводи и друге доказе, ако je то потребно.

Члан 224
Доказивање обухвата све чињенице које су по нахођењу 

суда важне за правилно пресуђење.
Докази се изводе оним редом који утврди лретседник већа.
Ако странке у току претреса захтевају да се извиде нове 

чињенице или прибаве нови докази, не може суд тај захтев 
одбити због тога што je касно поднет.

Суд може решити да се изведу и они докази од којих су 
странке одустале.

Члан 225
При испитивању сведока на главном претресу сходно ће се 

примењивати прописи који вреде за испитивање сведока у 
ислеђењу.

Сведоци се испитују понаособ без присуства још неиспита- 
них сведока. Пре испитивања од сведока се узимају подади ради 
утврђивања његове истоветности и односа према кривичном делу 
и странкама.

Члан 226
Суд може одлучити да сведок положи заклетву на свој исказ.
Заклетва се полаже усмено изговарањем ових речи: „Закли- 

њем се својом чашћу да сам о свему што ме je суд питао истину 
говорио и да ништа што сам по овој ствари знао нисам прећутао”.

Суд може одлучити да сведок положи заклетву и пре него 
што буде испитан.

Неми сведоци који знају читати и писати заклињу се на тај 
начин што потлисују текст заклетве, а глуви сведоци ће прочи- 
тати текст заклетве. Ако глуви или неми сведоци не знају ни чи- 
тати ни писати заклеће се преко тумача.

Пропис члана 167, став 2 овог закона примењиваће се и у 
случају кад сведок одбије да положи заклетву.

Члан 227
Кад претседник већа заврши испитивање сведока чланови 

већа могу сведоку непосредно постављати питања. Тужилац, 
оптужени, бранилац, оштећени и заступник м о г ј  п о  одобрењу 
претседника непосредно постављати питања сведоцима. Питања



могу постављати и вештаци ако су им потребна разјашњења из- 
весних чињеница.

Претседник ће забранити питање или одбити одгрвор на већ 
постављено гштање ако je оно нејасно или садржи упутство како 
би се имало одговорити или се не односи на предмет.

Члан 228
Сведоцима се може дозволити да читају писмена која се код 

н>их налазе ако имају везе са предметом. Таква писмена морају 
се показати странкама и по решењу суда могу се здружити 
списима.

Ако je сведсж при ранијем иопитивању у ислеђењу или код 
суда навео чињенице којих се при испитивању на лретресу више 
не ceha или отступи од свог ранијег исказа, предочиће му се ра- 
ни>ји исказ односно указаће му се на отступања и упитаће се 
зашто сада исказује друкчије. По потреби прочитаће се записник 
о сведоковом ранијем исказу.

Члан 229
Испитани сведоци не могу се удаљавати из заседања пре 

свршетка претреса без претходног одобрења претседника већа.
Сведок који je на претресу већ испитан може се поново 

испитати v присуству других сведока. Ако je потребно сведок ће 
се суочити са другим сведомом или са оптуженим.

Члан 230
Ако се на претресу сазна да позвани сведок који није испи- 

тан у ислеђењу не може доћи пред суд или му je долазак знатно 
отежан, може суд, ако сматра да je његов исказ важан, наредити 
да га ван заседања испита један члан већа или да се испитивање 
сведока обави преко среског суда или иследног органа на чијем 
се подручју сведок налази. Странке ће се обавестити о времену и 
месту испитивања.

Члан 231
Испитивање вештака врши се сходно прописима који вреде 

за испитивање вештака у ислеђењу и сведока на главном претресу.
Налаз и мишљење вештака уносе се у записник. Ако je ве- 

штак пре главног претреса припремио свој налаз и мишљење, он 
ће га изложити усмено а његов писмени састав приложиће се 
списима.

Члан 232
Суд може одлучити да се вештак пре вештачења закуне да 

ће брижљиво расмотрити предмет вештачења, да ће верно и тачно



навести све што опази и нађе и да ће своје мишљеше дати са- 
весно и по свом најбољем знању.

Стално постављени и заклети вештак уместо поновне äa- 
клетве само ће се опоменути на већ положену заклетву.

Члан 233
Записници о испитивању сведока, саокривљених или већ 

осуђених саоптужених као и записници о налазу и мишљењу 
вештака дати у ислеђењу или код суда пре главног претреса могу 
се прочитати на главном претресу у овим случајевима:

1) ако су испитана лица умрла, душевно оболела, или се 
не мбгу пронаћи или je њихов долазак пред суд немогућ или 
знатно отежан због старости, болести или из других важних 
разлога;

2) ако сведоци који се на претресу испитују неће да све- 
доче или ако од својих ранијих исказивања датих у ислеђењу 
или пред судом отступају;

3) ако се тужилац и оптужени сагласе да се читају запи- 
сници;

4) ако je у оптужници предложено читање ових исказа a 
оптужени није захтевао усмено испитивање на претресу;

5) ако je сведок испитан ван главног претреса у смислу 
члана 230 овог закона.

Члан 234
Записници o увиђају, записници о претресању стана или 

лица и о одузимању ствари, исправе, књиге, списи и друга пи- 
с.мена која имају значај доказа прочитаће се на главном претресу 
ради утврђивања њихове садржине, а ако су са тим сагласни
суд и странке њихова се садржина може само укратко усмено
изнети.

Предмети који могу послужитн разјашњењу ствари могу се 
током главног претреса показати оптуженом, a no потреби све- 
доцима и вештацима.

Члан 235
Кад нађе да стање ствари није довољ«о разјашњено и да 

треба прибавити нове доказе суд може по службеној дужности 
или по предлогу странака те доказе одмах прибавити, односно
због њиховог прибављања одложити главни претрес.

Ако je мишљење вештака нејасно или непотпуно или су 
мишљења вештака несагласна суд' може по службеној дужности 
или по предлогу странака наредити да се на главном претресу 
изврши поновно вештачење преко истих или других вештака.



Ако je потребно да се изврши увиђај, извршиће ra веће 
или један члан већа. Кад увиђај врши веће онда je то део глав- 
ног претреса. У случају да je увиђај извршио један члан већа 
на главном претресу he се прочитати записник о увиђају.

Члан 236
По завршеном доказном поступку претседник већа упитаће 

странке имају ли какве предлоге у погледу долуне доказног по- 
ступка.

Ако нико не стави предлог за допуну доказног поступка 
или Предлог буде одбијен, а суд нађе да je стање ствари изви- 
ђено, претседник he објавити да je доказни поступак завршен.

Г0ВО РИ  СТРАНАКА

Члан 237
По заврешеном доказном поступку претседник већа даје реч 

странкама. Прво говори тужилац, затим оштећени, па бранилац, 
а завршиу реч има оптужени.

Члан 238
Тужилац he у свом говору претрести изведене доказе и из 

њих извући закључке, изложиће значај кривичног дела, дати 
оцену друштвене опасности дела и осветлити личност оптуженог, 
па ће на основу тога ставити своје предлоге како у погледу кри- 
вичне одговорности оптуженог тако и у погледу примене про- 
писа кривичног закона.

Члан 239
Оштеће«и који je пријавио грађанско-правно потраживање 

или његов заступник у завршном говору може указати на доказе 
који говоре о постојању кривичне одговорности оптуженог на 
којој заснива своје грађанско-правно потраживање.

Члан 240
Бранилац, или сам оптугкени ако нема браниоца, у свом 

говору излаже одбрану у погледу доказа и питања о постојању 
кривичне одговорности, као и о питању правне квалификације 
кривичног дела и о околностима које би биле од утицаја на 
одмеравање казне. Истовремено бранилац односно оптужени могу 
одговорити на наводе тужиочеве и оштећеног.

Оптужени може после речи свога браниоца допунити од- 
брану.



Тужилац и оштећени имају право да одговоре на одбрану, 
али последња реч свакако притада оптуженом.

Члан 242
Говори странака не могу се ограничити на одређено време, 

али претседник већа ће опоменути лице које се удаљава од пред- 
мета и упушта у излагања која нису у вези са предметом. Ако 
опомена не успе суд може излагање прекинути.

Кад оптужбу заступа више лица или одбрану више брани- 
лаца не могу се говори понављати. Сваки заступник тужбе или 
одбране по међусобном споразуму одабраће питање о коме he 
говорити. £

Члан 243
Ако суд по завршеним говорима странака не нађе да треба 

поново отворити доказни поступак, објавиће претседник већа да 
je главни претрес завршен па ће се приступити већању и гла- 
сању (члан 70 овог закона).

ГЛАВА XVIII
ПРЕСУДА

Члан 244
Ако суд у току већања не нађе за потребно да поново отвори 

главни претрес ради допуне паступка или разјашњења појединих 
питања, изрећи ће пресуду.

Пресуда се може односити само на оно лице које je обу- 
хваћено оптужбом и само на оно кривично дело које je лредмет 
оптужбе.

Пресуда се изриче и објављује у име народа.

Члан 245
Суд заснива пресуду само на оним чињеницама и доказима 

који су изнети на главном лретресу, испитујући савесно и бри- 
жљиво сваки доказ посебцо и у вези са осталим доказима и ре- 
зултатом целокупног главног претреса.

Члан 246
Пресудом се' оптужба одбија или се оптужени ослобођава 

од оптужбе или се оптужени оглашава кривим.
Ако оптужница или оптужни предлог обухвата више кривич- 

них дела у пресуди ће се изрећи да ли се и за које дело опту- 
жени оглашава кривим или се ослобођава од оптужбе или се 
гтротив њега оптужба одбија.



Пресуду којом се оптужба одбија суд ће изрећи ако je no- 
ступак вођен без захтева овлашћеног тужиоца или je тужилац 
од захтева на претресу одустао или ако за покретање поступка 
није било потребног предлога или je оштећени од предлога оду- 
стао или ако je оптужени већ за исто дело правоснажно осуђен 
или ослобођен или je право на гоњење престало због амнестије 
односно застарелости или ако за пресуђење суд није стварно 
надлежан или ако постоје друге околности које искључују кри- 
вично гоњење.

Ако се пресудом оптужба одбије због ненадлежности, суд 
he по предлогу тужиоца предмет уступити надлежном суду чим 
пресуда постане правоснажна.

Члан 248
Пресуду којом се оптужени ослобођава од оптужбе суд ће 

изрећи ако нађе:
1) да у делу за које се оптужује нема обележја кривичног

дела;
2) да нема кривичне одговорности;
3) да није доказаио да je оптужени извршио кривично дело 

које je предмет оптужбе.

Члан 249
У пресуди којом се оптужени оглашава кривим суд he изрећи:
1) за које се дело оглашава кривим;
2) KojiH су законски прописи примењени у погледу кривич- 

ног дела и оптуженог;
3) на какву се казну осуђује оптужени или се по прописима 

кривичног законика ослобођава од казне;
4) да ли се оптужени осуђује условно;
5) одлуку о урачунавању притвора, истражног затвора или 

већ издржане казне;
6) одлуку о трошковима кривичног поступка и грађанско- 

правним потраживањима.

ОБЈАВЉ И ВАЊ Е ПРЕСУДЕ

Члан 250
Суд he no завршеном већању донети пресуду и унети изреку 

(диспозитив) у записник о главном претресу. Пресуду he прет- 
седник већа објавити у присуству странака читањем изреке пре- 
суде а саопштавањем битних разлога.



У сложеним случајевима може суд одложити објављивање 
пресуде највише за три дана од завршетка главног претреса.

Странке и присутни саслушаће изреку пресуде стојећи.
Ако je јавност на главном претресу била искључена суд he 

оценити да ли ће објавити разлоге пресуде.
По објављивању пресуде претседник he поучити странке о 

праву на жалбу и њихове изјаве унеће се у записник.
Ако je оптужени условно осуђен, упозориће га претседник 

на значај условне осуде.

Члан 251
Кад суд изрекне пресуду којом се оптужени оглашава кри- 

вим, na се с обзиром на тежину изречене казне или због других 
околности може с разлогом држати да he оптужени који je у 
слободи побећи, може суд наредити против њега истражни затвор.

Ако je оптужени смглашен кривим али je ослобођен од казне 
или je ослобођен од оптужбе или je оптужба против њега одби- 
јена или ако je условно осуђен или ако je урачунавањем при- 
твора или истражног затвора већ издржао изречену казну, суд 
he донети решење да се оптужени који je у затвору пусти на 
слободу. Против овог решења јавни тужилац може изјавити жал- 
бу која задржава решење од извршења.

ПИСМЕНА ИЗРАДА ПРЕСУДЕ

Члан 252
Објављена пресуда мора бити израђена писмено у року од 

три дана по објављивању а изузетно у сложеним случајеви.ма 
у року од осам дана.

Пресуду потписују претседник већа и записничар.
Отправак пресуде са поуком о праву на жалбу доставиће 

се увек странкама, осим ако су изјавиле да су са пресудом задо- 
вољне. У овом случају отправак пресуде доставиће се странкама 
и оштећеном само на њихов захтев.

Члан 253
Писмено израђена пресуда мора да садржи:
1) увод, у коме he бити 'назначено да се пресуда изриче у 

име народа, назив суда, породична и рођена шмена претседника 
и чланова већа, записничара, тужиоца, оштећеног, заступника, 
оптуженог и његовог браниоца са напоменом да ли je оптужени 
у затвору или у слободи, означење да ли je претрес јаван, дан 
одржаног претреса и дан изрицања и објављивања пресуде;



2) изреку пресуде, у којој ће се по мавођењу личних по- 
датака оптуженог навести да ли je оптужени крив за дело за 
које се оптужује или се ослобођава од оптужбе или се оптужба 
одбија. Ако се оптужени оглашава кривим изрвка пресуде треба 
да садржи све што je прописано у члану 249 овог закона.

У случају стицаја кривичних дела због којих се по кривич- 
ном законику има изрећи једна казна суд ће у изреци пресуде 
унети само једну казну, а у образложењу he навести која je 
казна утврђена за свако поједино кривично дело;

3) образложење пресуде, у коме ће се одређено изнети које 
je чињенице и из којих разлога суд нашао да су утврђене или 
неутврђене и којим се разлозима руководио при решавању прав- 
них питања и неприхватању предлога странака.

У образложењу осуђујуће пресуде навешће се које je оте- 
жавајуће или олакшавајуће околности суд узео у обзир, којим 
се разлозима руководио при избору врсте и висине казне, при 
ублажавању казне или потпуном ослобођењу од казне, при из- 
рицању условне осуде, при доношењу одлуке о трошковима кри- 
вичног поступка и одлуке о грађанс-ко-правном потраживању оште- 
ћеног.

У образложењу пресуде к-ојом се оптужба одбија навешће 
суд разлоге за то не упуштајући се у оцену главне ствари.

Члан 254
Погрешке у именима и бројевима као и друге очнгледне по- 

грешке у писању и рачунању, недостатке у облику и несагласност 
отправка пресуде са изворником исправиће суд код кога су се те 
погрешке догодиле у свако доба на захтев странака или по слу- 
жбеној дужности. Исправке ће се додати на крају пресуде како 
у изворнику тако и у свим отлра.вцима.

Против одлуке којом се одбија захтев странке за исправку 
пресуде није допуштена жалба.

ГЛАВА XIX 

П РА В Н И  Л ЕК О В И  

ЖАЛБА НА ПРЕСУДУ

Члан 255
Против пресуда среских и окружних судова донетих у првом 

степену овлашћена лица могу изјавити жалбу у року од осам 
дана од пријема писменог отлравка пресуде, уколико посебним 
законом није друкчије одређено.



Благовремено изјављена жалба овлашћеног лица одлаже из- 
вршење пресуде.

Неблаговремену и недогтуштену жалбу одбациће решењем 
судија првостепеног суда.

Члан 256
У току рока за изјаву жалбе овлашћено лице може се одре- 

ћи права на жалбу, а може до доношења одлуке другостепеног 
суда одустати од већ изјављене жалбе.

Члан 257
Жалба на пресуду подноси се писмено или се изјављује на 

записник код суда који je изрекао првостепену пресуду.

Члан 258
Жалбу на пресуду могу изјавити: странке, бранилац, закон- 

ски заступник малолетног оптуженог, оштећени и његов заступ- 
ник.

Странке, бранилац и законски заступник малолетног олту- 
женог могу побијати пресуду у свим њеним деловима. Јавни ту- 
жилац може изјавити жалбу како на штету тако и у корист 
оптуженог.

Оштећени односно његов заступник може побијати пресуду 
само у делу који се односи на одлуку о трошковима.

Бранилац пунолетног оптуженог може жалбу изјавити и без 
нарочитог овлашћења оптуженог али не против његове изричне 
изјаве, а од жалбе може одустати само по пристанку оптуженог.

Законски заступник и бранилац малолетног оптуженог могу 
и против његове воље изјавити жалбу.

Члан 259
Жалба треба да садржи:
1) означење пресуде против које се подноси жалба;
2) разлоге жалбе;
3) лредлог да се побијана пресуда потпуно или делимично 

укине или преиначи.
Кад жалба не садржи ове податке првостепени суд може 

позвати жалиоца да у одређеном року допуни жалбу, али ако 
жалилац по овоме не поступи суд ће ипак доставити жалбу дру- 
гостепеном суду на решавање.

Жалилац може износити у жалби нове чињенице и нове до- 
казе, али je дужан да наведе разлоге зашто их раније није изнео.
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Другостепени суд ће побијану пресуду испитати у целини, 
без обзира да ли се жалбом побија пресуда у целини или дели- 
мично.

Ако другостепени суд утврди да су разлози због којих je 
донео одлуку у корист оптуженог који je изјавио жалбу од ко- 
ристи за кога од саоптужених који није изјавио жалбу, посту- 
пиће као да постоји жалба и тог саоптуженог.

Поводом ж^“Хе тужиоца другостепени суд може донети 
одлуку и у корист оптуженог.

Члан 261
Ако je жалба изјављена само у корист оптуженог пресуда 

се не може преиначити на његову штету.

Члан 262
Првостепена пресуда може се побијати:
1) због повреде прописа кривичног поступка на главном 

претресу;
2) због ловреде кривичног закона;
3) због погрешно или непотттуно утврђеног чињеничног 

стања;
4) због одлуке о казни, о трошковима кривичног поступка и 

о грађанско-лравним потраживањима.

Члан 263
Повреда прописа кривичног поступка постоји кад су у току 

главног претреса повређени прописи о поступку, тако да je једна 
странка лишена права која јој закон даје или су јој та права 
незаконито ограничена, a то je могло утицати на свестрано ра- 
сматрање лредмета и доношења правилне пресуде.

Члан 264
Првостепена пресуда мора се укинути кад постоји нека од 

следећих повреда прописа кривичног поступка:
1) ако je суд био неправилно састављен или ако je пресуду 

донео суд који није могао судити у тој ствари;
2) ако je главни претрес одржан без лида чије je присуство 

на претресу по закону обавезно;
3) ако je изрека пресуде сасвим неразумљива, противречна 

сама себи или разлозима пресуде, или ако нема разлога;
4) ако je оптужба прекорачена;



5) ако нема оптужбе или предлога оштећеног или je насту- 
пила застарелост кривичног гоњења или je дело амнестирано или 
ако постоје друге околности које искључују кривично гоњење.

У осталим случајевима повреде прописа кривичног поступка 
првостепена пресуда he се укинути ако су повреде могле ути- 
иати на свестрано расматрање предмета и доношење правилне 
пресуде.

Члан 265
Повреда кривичног закона постоји ако je повређен кривични 

закон у питању:
1) да ли je дело за које се оптужени гони кривично дело;
2) има ли околности које искључују кривичну одговорност;
3) да ли je у погледу кривичног дела за које je оптужени 

оглашен кривим примењен закон који се не може применити;
4) да ли je прекорачено овлашћење које суд има по закону 

одлуком о казни односно одлуком о здравствено-заштитној мери, 
кад се та мера примењује према кривично одговорном учиниоцу 
са смањеном урачунљивошћу;

5) да ли су повређени прописи о урачунавању притвора, 
истражног затвора и издржане казне.

Члан 266
Погрешно и непотлуно утврђено чињенично стање постоји 

кад из чињеница које je суд узео као доказане не произилазе 
они закључци на основу којих суд утврђује кривичну одговор- 
ност оптуженог или ако суд одлучне чињенице није узео у обзир 
или je доказе неправилно или недовољно ценио.

Члан 267
Одлука о казни може се побијати кад je казна изречена у 

границама закона, али je несразмерна друштвеној опасности дела 
и учиниоца, а одлука о трошковима кривичног поступка и гра- 
ђанско-правним потраживањима кад je о њима неправилно 
одлучено.

Члан 268
Примерак жалбе доставиће првостепени суд противној страни 

која може у року од три дана по пријему жалбе поднети суду 
одговор на жалбу. Неблаговремено поднет одговор на жалбу 
одбациће решењем судија првостеленог суда.

По протеку овог рока првостепени суд he доставити жалбу и 
одговор на жалбу, ако га je било, са свим списима другостепе- 
ном суду.



Ako je окружни суд као првостепени суд изрекао смртну 
казну а жалба није изјављена, описи ће се ипак доставити друго- 
степеном суду ради расматрања пресуде.

Приликом достављања списа по жалби првостепени суд ће 
дати објашњење о наводима жалбе, који се тичу повреда основ- 
них прописа кривичног поступка (члан 264, став 1 овог закона).

Члан 269
Кад списи по жалби стигну другостепеном суду претседник 

жалбеног већа одређује судију известиоца који ће списе доста- 
вити јавном тужиоцу на расматрање и гсо потреби прибавити од 
првостепеног суда обавештење о повредама прописа у поступку.

Одлуке другостепени суд доноси или у седници већа или на 
основу одржаног претреса.

Да ли ће се одржати претрес одлучује другостопени суд у 
седници већа.

О седници већа обавестиће се јавни тужилац.

Члан 270
Ако су у жалби изнете нове чињенице или нови докази жал- 

бено веће другостепеног суда оцењује да ли су они од важности 
за пресуђење ствари. У том циљу веће може преко првостепеног 
суда извидети да ли постоје докази на које се жалилац позива.

Члан 271
Другостепени суд може у седници већа или на претресу 

одбацити жалбу као неблаговремену или као недопуштену или 
одбити жалбу као неосновану или потврдити пресуду суда првог 
схепена или укинути ову пресуду и упутити предмет првостепе- 
ном суду на поновни претрес и одлуку или преиначити првосте- 
пену пресуду.

Члан 272
Жалба ће се одбацити решењем као неблаговремена ако се 

утврди да je поднета после законског рока.
Члан 273

Жалба ће се решењем одбацити као недопуштена ако се 
утврди да je жалбу изјавило лице које није овлашћено на подно- 
шење жалбе или лице које се одрекло или одустало од жалбе.

Члан 274
Другостепени суд ће пресудом одбити жалбу као неосновану 

и потврдити пресуду суда првог степена кад утврди да не постоје 
разлози због којих се може побијати пресуда (члан 262 овог 
закона).



Другостепени суд ће решењем укинути првостепену пресуду 
И  упутити предмет на поновно суђење и с т о м  или другом већу 
првостепеног суда или другом суду свога подручја ако утврди да 
због повреде прописа кривичног поступка или због неправилно 
или непотпуно утврђеног чињеничног стања у побијаној пресуди 
или због важности нових доказа и чињеница треба наредити нови 
главни претрес пред првостепеним судом.

Другостепени суд може и само делимично укинути првосте- 
пену пресуду, ако се поједини делови пресуде могу издвојити без 
штете за правилно пресуђење.

Нови докази и чињенице сматраће се важним ако доводе у 
сумњу одлучне чињенице које je суд првог степена узео за до- 
казане и на којима je засновао своју пресуду.

Члан 276
Другостепени суд ће пресудом преиначити првостепену пре- 

суду ако утврди да су одлучне чињенице у првостеленој лресуди 
правилно утврђене и да се с обзиром на утврђено чињенично 
стање ствари по правилној примени закона има донети друкчија 
пресуда.

Члан 277
Прописи о главном претресу пред првостепеним судом у по- 

гледу јаввости, руковођења претресом и објављивања и израде 
пресуде примењиваће се и у поступку пред другостепеним судом.

Члан 278
0  претресу пред другостепеним судом обавестиће се тужи- 

лац, заступник приватног тужиоца, оптужени и његов бранилац са 
назначењем да he се претрес одржати и у њиховом отсуству.

Ако се оптужени налази у затвору на претрес he се по пра- 
вилу позвати само његов бранилац ако га има, а у случају оба- 
везне одбране поступиће се по члану 50 овог закона.

Претседник Beha може наредити да се оптужени који се на- 
лази у затвору доведе, ако je то потребно због његове потпуне 
одбране.

Члан 279
Претрес пред другостеленим судом почиње излагањем судије 

известиоца. Известилац излаже стање ствари не дајући своје 
мишљење. После тога добија реч жалилац а затим противна 
странка. Ако су обе странке изјавиле жалбу добија прво реч 
тужилац.



Ако се приликом расматрања жалбе у седници већа или на 
претресу установи да je за суђење у првом степену био стварно 
надлежан жалбени суд, а не суд који je донео побијану пресуду, 
жалбено веће укинуће првостепену пресуду и предмет упутити 
на пресуђење надлежном већу жалбеног суда и о томе обавестити 
првостепени суд.

Члан 281
У образложењу пресуде односно решења другостепени суд 

треба да оцени како жалбене наводе тако и околности које je 
узео у обзир по службеној дужности.

Кад се првостепена пресуда укида због повреда прописа кри- 
вичног поступка у образложењу треба навести који су прописи 
повређени, у чему се повреда састоји и због чега je одлучујућа.

Кад се првостепена пресуда укида због неправилно или не- 
потпуно утврђеног чињеничног стања или због важности нових 
доказа или чињеница треба навести у чему je та неправилност 
или непотпуност, односно због чега су нови докази и чињенице 
важни и од утицаја за доношење правилне одлуке.

Члан 282
Другостепени суд доставља све списе суду првог степена са 

довољним бројем отправака своје одлуке ради предаје стран- 
кама и другим заинтересованим лицима.

Члан 283
Првостепеми суд коме je предмет упућен на поновно суђење 

узеће за основицу ранију оптужницу односно оптужни предлог. 
Ако je пресуда првостепеног суда делимично потврђена а дели- 
мично укинута, првостепени суд узеће за основицу само онај део 
оптужбе који се односи на укинути део пресуде.

На новом претресу странке могу истицати нове наводе и 
износити нове доказе.

Првостепени суд je дужан да изведе све процесне радње и 
расправи сва спорна питања на која je указао другостепени суд 
v својој одлуци.

При изрицању нове пресуде првостепени суд je везан забра- 
ном прописаном у члану 261 овог закона.

Ж АЛБА НА РЕШ ЕЊ Е

Члан 284
Против решења среских и окружних судова донетих у прво>м 

степену странке и лица чија су права повређена могу изјавити



жалбу увек кад по овом закону није изрично предвиђено да жалба 
није допуштена.

Решења која се доносе у циљу припремања главног претреса 
и пресуде странке могу побијати само у жалби на пресуду.

Члан 285
Жалба на решење подноси се суду који je донео решење и 

то у року од три дана од дана усменог саопштења, а ако усме- 
ног саопштења није било од дана кад решење буде достављено.

Члан 286
Ако по прописима овог закона није друкчије одређено или 

ако суд друкчије не одлучи, подношењем жалбе на решење 
одлаже се извршење побијаног решења.

Члан 287
0  жалби на решење одлучује другостепени суд увек у 

седници већа.
Другостепени суд може решењем:
1) одбацити жалбу као неблаговремену или као недопуштену;
2) одбити жалбу као неосновану;
3) уважити жалбу и решење укинути или преиначити.

Члан 288
На поступак по жалби на решење сходно he се примењивати 

чланови 256—259, 268, став 2 и 4 и 269, став 1 овог закона.

ГЛАВА XX 
ПОНАВЉ АЊ Е КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Члан 289
Кривични поступак који je довршен правоснажном пресудом 

може се на захтев овлашћеног лица поновити само у случајевима 
и под условима предвиђеним у овом закону.

Члан 290
Кад je донета правоснажна пресуда којом се оптужба одбија 

услед тога што нема предлога оштећеног, а рок за подношење 
предлога није протекао, поступак се неће понављати већ he се 
наставити чим оштећени стави предлог.

Члан 291
Правоснажна пресуда може се преиначити и без понављања 

кривичног лоступка:



1) ако je у две или више пресуда против истог окривљеног 
правоснажно изречено више казни а нису примењени прописи 
кривичног законика о стицају и о одмеравању једне казне;

2) ако се правоснажна пресуда којом je за више кривичних 
дела изречена једна казна делимично не би могла извршити због 
амнестије, помиловања или из других разлога.

У случају под 1) суд ће на предлог јавног тужиоца или осу- 
ђеног преиначити ранију пресуду у погледу казне и новом пре- 
судом одредити једну казну. За доношење нове пресуде надле- 
жан je онај суд који je изрекао најстрожију врсту казне, а код 
истоврсних казни онај који je изрекао највећу казну, а ако су 
казне једнаке онда суд који je последњи изрекао казну.

У случају под 2) суд који je судио у првом степену донеће 
решење уколико казну треба извршити.

Члан 292
Кривични поступак завршен правоснажном пресудом може 

се поновити:
1) ако се докаже да je пресуда заснована на лажној исправи 

или на лажном исказу сведока или вештака;
2) ако се докаже да je до пресуде дошло услед кривичног 

дела јавног тужиоца, лица које je вршило ислеђење, судије или 
судије-поротника, а кривично дело се тиче поступка;

3) ако се изнесу нове чињенице или се поднесу нови докази 
који су посебно или у вези са раније изведеним доказима по- 
добни да проузрокују ослобођење лица које je било осуђено или 
његову осуду по блажем или строжијем кривичном закону или 
осуду лица које je било ослобођено односно против кога je 
оптужба била одбијена.

У случајевима из тачке 1 )и 2) мора се правоснажном пре- 
судом доказати да су наведена лица оглашена кривим за односна 
кривична дела.

Члан 293
У случајевима из члана 292, став 1, тачка 3 овог закона по- 

нављање поступка на штету осуђеног није допуштено, ако je 
протекло више од једне године од кад се сазнало за нове чиње- 
нице или нове доказе.

Понављање кривичног поступка у корист окуђеног може се 
обавити и после његове смрти и без обзира на застарелост.

Члан 294
Предлог за понављање поступка може подићи јавни тужи- 

лац аутономне покрајине, јавни тужилац народне републике или 
Јавни тужилац’ФНРЈ.



У циљу разјашњења ствари јавни тужилац може -провести 
извиђаје.

Члан 295
Кад јавни тужилац нађе да поступак треба поновити поднеће 

предлог непосредно врховном суду народне републике односно 
врховном суду аутономне покрајине, а ако je првостешену пре- 
суду изрекао Врховни суд ФНРЈ онда томе суду.

Стављајући предлог врховном суду за понављање кривичног 
поступка на штету окривљеног јавни тужилац може наредити 
истражни затвор.

Врховни суд раоматра захтев за понављање поступка у 
седници већа.

Врховни суд може или вратити предмет јавном тужиоцу ради 
провођења потребног ислеђења или одбити захтев за понављање 
поступка као неоснован или захтев уважити и предмет упутити 
првостепеном суду на нови претрес.

Ако je предлог за понављање поступка поднет у корист 
окривљеног, врховни суд може и пре него што донесе одлуку 
наредити да се извршење пресуде одложи или прекине.

Првостепени суд коме je упућен предмет на поновни претрес 
не може нову пресуду донети на штету окривљеног ако je захтев 
за понављање подигнут у његову корист.

ГЛАВА XXI 
ВАНРЕДНО УБЛАЖ АВАЊЕ КАЗНЕ

Члан 296
Ублажавању правоснажно изречене казне има места ако се 

по правоснажности пресуде појаве околности којих није било 
кад се изрицала пресуда или се онда за њих није знало иако су 
постојале, а оне би очигледно проузроковале блаже одмеравање 
казне.

Члан 297
Захтев за ублажавање казне могу поднети јавни тужилац и 

осуђени.
Захтев се подноси суду који je донео пресуду у првом 

степену.
Захтев за ублажавање казне не задржава извршење казне.

Члан 298
Ако je захтев за ублажавање казне поднет среском или 

окружном суду, суд ће по саслушању јавног тужиоца испитатн



да ли постоје разлози за ублажазање. Ако се осуђени налази на 
издржавању казне поправног рада, лишења слободе или лишења 
слободе са принудним радом, суд ће претходно прибавити податке 
о његовом владању за време издржавања казне.

Ако суд нађе да je захтев за ублажавање казне основан упу- 
тиће предлог врховном суду народне републике односно врхов- 
ном суду аутономне локрајине. У противном случају одбациће 
захтев решењем.

О предлогу среског односно окружног суда доноси коначно 
решење врховни суд народне републике односна врховни суд 
аутономне покрајине у седници већа a no саслушању надлгжног 
јавног тужиоца народне релублике односно аутономне покрајине.

Ако je захтев за ублажавање казне поднет Врховном суду 
ФНРЈ, врховном суду народне републике или врховном суду 
аутономне покрајине, онда ће тај суд по саслушању јавног ту- 
жиоца донети коначну одлуку.

ГЛАВА XXII 
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ

Члан 299
Против правоснажних судских одлука донетих у кривичном 

поступку којима je повређен закон имају право да подигну 
захтев за заштиту законитости: Јавни тужилац ФНРЈ, јавни ту- 
жилац народне републике, јавни тужилац аутономне покрајине, 
Претседник Врховног суда ФНРЈ, претседник врховног суда на- 
родне републике и претседник врховног суда аутономне покрајине.

Суд који решава о захтеву за заштиту законитости испитаће 
повреде које се у з-ахтеву истичу и на које захтев упућује.

Одлука којом се усваја захтев за заштиту законитости има 
правно дејство на предмет по коме je захтев подигнут.

Члан 300
Јавни тужилац ФНРЈ подиже захтев за заштиту законитости 

против свих одлука Врховног суда ФНРЈ, као и против одлука 
врховног суда народне републике и врховног суда аутономне по- 
крајине у погледу примене савезних закона.

јавни тужилац народне републике односно јавни тужилац 
аутономне покрајине подиже захтев за заштиту законитости про- 
тив правоснажних одлука среских и окружних судова у погледу 
примене савезних закона и закона републике, као и против одлука 
врховног суда народне републике односно врховног суда ауто- 
номне покрајине у погледу примене закона републике.



Јавни тужилац ФНРЈ има право да подиже захтев за заштиту 
законитости и против оних праводкажних судских одлука против 
којих захтев подижу јавни тужилац народне републике и јавни 
тужилац аутономне покрајине.

Члан 301
Претседник Врховног суда ФНРЈ има право подизања захтева 

за заштиту законитости против свих правоснажних судских одлука 
у погледу примене савезних закона.

Претседник врховног суда народне републике и претседник 
врховног суда аутономне покрајине имају право подизања зах- 
тева за заштиту законитости против правоснажних одлука среских 
и окружних судова у републици односно аутономној покрајини 
v погледу примене савезних закона и закона републике, као и 
против одлука врховног суда народне републике односно врхов- 
ног суда аутономне покрајине у погледу примене закона репу- 
блике.

Члан 302
Врховни суд народне републике и врховни суд аутономне 

покрајине надлежни су да решавају о захтеву за заштиту зако- 
нитости против свих правоснажних одлука среских и окружних 
судова као и против одлука већа врховног суда народне репу- 
блике и врховног суда аутономне покрајине у погледу примене 
закона републике.

Врховни суд ФНРЈ надлежан je да решава о захтеву за за- 
штиту законитости против одлука врховног суда народне репу- 
блике и врховног суда аутономне покрајине у погледу примене 
савезних закона као и против одлука већа Врховног суда ФНРЈ.

Члан 303
О захтеву за заштиту законитости врховни судови по пра- 

вилу решавају у већу.
У општој седници Врховни суд ФНРЈ одлучује кад решава о 

захтеву за заштиту законитости против одлука већа Врховног 
суда ФНРЈ, а врховни суд народне републике и врховни суд 
аутономне покрајине кад решавају о захтеву за заштиту закони- 
тости против одлука већа врховног суда народне републике одно- 
сно врховног суда аутономне покрајине у погледу примене за- 
кона републике.

Члан 304
Захтев за заштиту законитости може се подићи у року од 

године дана рачунајући од дана правоснажности одлуке, али 
Јавни тужилац ФНРЈ има право да тај захтев подигне и после 
овог рока у случају значајне повреде закона.



Неблаговремено поднет захтев за заштиту законитости одба- 
циће суд решењем.

Члан 306
Суд ће решењем одбити захтев за заштиту законитости као 

неоснован ако утврди да одлуком против које je тај захтев по- 
дигнут није повређен закон.

Члан 307
Кад суд утврди да je захтев за заштиту законитости основан 

и да се с обзиром на раније утврђено чињенично стање по пра- 
вилној примени закона има донети нова одлука, преиначиће пра- 
воснажну судску одлуку.

Члан 308
Кад суд утврди да je захтев за заштиту законитости основан, 

али да одлучне чињенице у правоснажној одлуци не дају основ 
за доношење нове одлу-ке укинуће у целости или делимично прво- 
степену и другостепену одлуку или само другостепену одлуку и 
вратити предмет на поновну одлуку првостепеном или другосте- 
пеном суду.

Пред првостепеним односно другостепеним судом странке 
могу истицати нове наводе и подносити нове доказе.

Суд коме je предмет упућен на поновно суђење узеће за 
основицу ранију оптужницу односно оптужни предлог. Ако je 
судска пресуда делимично потврђена а делимично укинута, суд 
he узети за основицу само онај део оптужбе који се односи на 
укинути део пресуде.

Суд je дужан да изведе све процесне радње и расправи сва 
спорна питања на која му je указао врховни суд.

Кад je поред првостепене укинута и другостепена одлука 
предмет се доставља првостепеном суду преко другостепеног суда.

Ако je захтев за заштиту законитости био подигнут у корист 
осуђеног суд je при изрицању нове пресуде везан забраном про- 
писаном у члану 261 овог закона.

Члан 309
О захтеву за заштиту законитости суд решава у седници већа 

којој присуствује јавни тужилац.
Ако je потребно одређени судија известилац претходно he 

прибавити списе, а може затражити и обавештења о повредама 
закона.



НАРОЧИТЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА 
ПОСТУПАК ПРОТИВ МАЛОЛЕТНИКА

Члан 310
У поступку против окривљених малолетника који су навр- 

шили 14 година примењиваће се прописи овог закона, уколико v 
следећим члановима није друкчије одређено.

Члан 311
Кривични поступак против малолетника води се хитно.
У том поступку утврдиће се пре свега године старости мало- 

летника и околности потребне за оцену његове душевне разви- 
јености. Осим тога, поред чињеница које су важне за утврђивање 
кривичне одговорности, испитаће се прилике у којима малолет- 
ник живи и околности под којима je учинио кривично дело.

У том циљу саслушаће се родитељи окривљеног малолетника 
или његов старалац и прибавити извештај од органа старатељ- 
ства и васпитне установе, васпитно-поправног дома или другог 
завода ако о окривљеном малолетнику имају података.

Нико не може бити ослобођен од дужности сведочења (члан 
165 овог закона) у погледу чињеница које се односе на утврђи- 
вање душевне развијености малолетника и прилика у којима ма- 
лолетник живи.

Члан 312
Ако се у току поступка покаже да je за малолетника опасно 

да и даље остане у својој досадашњој средини, могу се у спора- 
зуму са органима старатељства предузети подесне привремене 
мере за његову. заштиту, старање и смештај.

Притвор односно истражни затвор окривљени малолетник 
издржаваће одвојено од пунолетних.

Члан 313
Малолетнику се не може судити у отсуству.
О главном претресу увек ће се обавестити родитељи или ста- 

ралац оптуженог малолетника као и орган старатељства.
На главном претресу искључиће се јавност. Јавност ће се 

искључити и приликом објављивања пресуде ако суд нађе да би 
објављивање штетно утицало на даљи живот малолетника.

Приступ на претрес може се допустити службеним лццима 
ако се базе заштитом и васпитањем малолетника.



Ако се на истом главном претресу суди малолетним и пуно- 
летним лицима, суд може искључити јавност ако je то у интересу 
оптужених малолетника.

Члан 314
Судије-поротници који улазе у састав већа пред којим се 

има одржати главни лретрес против оптуженог малолетника треба 
да имају искуство у васпитању деце.

Члан 315
Суд примењује према малолетнику васпитно-поправне мере 

решењем, а пресуду изриче само кад према прописима кривичног 
законика нађе да треба изрећи казну или донети пресуду којом 
се оптужени малолетник ослобођава од казне или пресуду којом 
се ослобођава од оптужбе или се оптужба одбија.

У образложењу решења којим се примењују васпитно-по- 
правне мере суд ће нарочито изнети околности из којих се види 
степен душевне развијености малолетника.

Кад суд примени васпитно-поправне мере, трошкове кривич- 
ног поступка (члан 87, став 2, тачка 1— 3 овог закона) сноси 
држава, а оштећени који je пријавио грађанско-правно потражи- 
вање упутиће се на грађанску парницу.

Члан 316
Ако je малолетник смештен у васпитно-поправни дом, пре- 

длог за његово отпуштање или предлог да се према њему при- 
мени друга мера може поднети управник дома или јавни тужилац 
после годину дана од дана смештаја малолетника у дом. Суд ће 
овај предлог усвојити ако утврдити да се малолетник тако по- 
правио да треба васпитно-поправну меру укинути или je заме- 
нити другом.

Ако je према малолетнику примењена нека друга васпитно- 
поправна мера, родитељи малолетника, орган старатељства, управ- 
ник васпитне установе односно медицинско-поправног завода или 
јавни тужилац могу увек предложити суду да се примењена мера 
за време њеног трајања замени другом мером.

Решења из претходних ставова доноси у већу онај суд који 
je применио васпитно-поправну меру a no саслушању јавног ту- 
жиоца. Ако je то п-отребно, суд може саслушати малолетника, 
управника васпитне односно ваопитно-поправне установе и друга 
лица, као и извидети и друге околности које су од важности за 
доношење одлуке.

Цриликом одлучивања да ли he примењену васпитно-по- 
правну меру укинути или заменкти другом, суд ће узети у обзир



владање малолетника за време трајања примењене мере, а у елу- 
чају замене и сврху која се васпитно-поправном мером има 
постићи.

Члан 317
Ако се пред иследним органом, јавним тужиоцем или судом 

установи да малолетник није навршио четрнаест година, неће се 
водити кривични поступак, а ако je покренут обуставиће се. Такав 
малолетник предаће се органу старатељства који ће одлучити, да 
ли ће га предати родитељима односно стараоцу или ће га упу- 
тити у завод за васпитање.

ПОСТУПАК ЗА ПРИМЕНУ ЗДРАВСТВЕНО-ЗАШТИТНИХ МЕРА

Члан 318
Кад се у ислеђењу обустави кривични поступак због тога' 

што je окривљени учинио кривично дело у неурачунљивом стању 
услед душевног обољења, привремене душевне поремећености или 
заосталог душевног развоја или што je оболео од каквог трајног 
душевног обољења по учињеном делу, јавни тужилац ставиће 
предлог суду да по одржаном претресу реши о примени здрав- 
ствено-заштитних мера у смислу прописа кривичног законика.

Ако je код окривљеног у току ислеђења наступило привре- 
мено душевно обољење или привремена душевна поремећеност, 
поступиће се по чл. 113 овог закона.

Члан 319
На претрес ће се позвати јавни тужилац и лекари, по мо- 

гућству психијатри. Ако су лекари дали свој налаз и мишљење у 
току ислеђења не морају се позивати на претрес. На претрес се 
могу ио потреби позвати окривљени, његов бранилац, његови ро- 
дитељи односно старалац и брачни друг.

По саслушању позватих лица и на основу налаза и мишљења 
лекара, суд ће решењем одлучити о улућивању окривљеног у 
завод за душевно болесна лица или други завод за лечење.

Члан 320
По лретходном члану поступиће се и кад се на главном пре- 

тресу установи да je оптужени по учињеном делу оболео оД 
каквог тргјног душевног обољења.

Ако je код оптуженог наступило привремено душевно обо- 
л.ење или привремена душевна лоремећеност поступиће се по 
члану 209 овог закона.

Ако je душевно обољење, привремена душевна поремеће- 
ност или заостали душевни развој постојао у времену извршења



кривичног дела, суд ће решење о упућивању у завод за душевно 
болесна Лица или други завод за лечење донети одвојено од лре- 
суде којом се оптужени ослобођава -од оптужбе због неурачун- 
љивости.

Члан 321
Правоснажно решење о упућивању у завод за душевно бо- 

леснä лица или други завод за лечење доставиће се надлежном 
суду да одлучи о лишењу пословне способности. О решењу he 
се обавестити и орган старатељства.

Исто тако ће се поступити кад суд у пресуди одлучи да се 
осуђено лице са смањеном урачунљивошћу упути у завод за ду- 
шевно болесна лица или други завод за лечење.

Члан 322
На предлог управе завода или органа старатељства a no са- 

слушању јавног тужиоца, суд који je донео решење о упући- 
вању у завод донеће решење о отпуштању из завода кад нађе 
на основу мишљења лекара да je даље лечење или чување непо- 
требно.

Кад се донесе решење о отпуштању из завода лица са сма- 
њеном урачунљивошћу које je осуђено на казну лишења слободе 
с принудним радом, односно лишења слободе до три године или 
на казну поправног рада, суд ће истовремено одлучити да ли ће 
се казна извршити. Суд ће при том узимати у обзир друштвену 
опасност дела и учиниоца, време проведено у заводу, као и у 
којој je мери лечење утицало на поправљање учиниоца.

ГЛАВА XXIV 
И ЗВРШ ЕЊ Е ОДЛУКА

Члан 323
Пресуда се извршује кад постане правоснажна и кад извр* 

шењу не стоје на путу никакве сметње.
Пресуда постаје правоснажна кад се више «е може поби- 

јати жалбом или кад се овлашћено лице одрекло или одустало од 
жалбе или кад жалба иначе није допуштена. У случају одустанка 
или одрицања од жалбе пресуда постаје правоснажна даном оду- 
станка односно одрицања, уколико противна странка није под- 
нела жалбу.

Ако суд који je донео пресуду у првом степену није надле- 
жан за извршење казне, претседник суда доставиће оверени пре- 
пис пресуде са потврдом о извршности надлежном државном



органу, предузећу или установи који су по следећим прописима 
надлежни за њено извршење.

Члан 324
Казне извршују:
1) органи унутрашњих лослова: смртну казу, казну лишења 

слободе с принудним радом, казну лишења слободе, казну по- 
правног рада, казну губитка држављанства, казну протеривања, 
казну губитка права на стицање и вршење функдија у друштве- 
ним организацијама и удружењима и казну губитка права јавног 
иступања;

2) месни градски (рејонски) извршни народни одбори: казну 
забране бављења одређеним занимањем и казну губитка бирач- 
ког права;

3) срески судови: казну конфискације имовине, новчану 
казну и казну поправљања штете;

4) надлежни орган који наређује исплату пензије: казну 
губитка права на пензију;

5) државни орган, предузеће, установа или друштвена орга- 
низација у којима je осуђени запослен: казну губитка права на 
државну или другу јавну службу;

6) орган који je доделио почасно звање, орден и одликовање: 
казну губитка права ношења почасног зваша, ордена и одли- 
ковања;

7) орган старатељства: казну губитка родитељског права.

Члан 325
Ако изречена казна по прописима закона има за последице 

конфискацију имовине или губитак права на ношење ордена или 
одликовања, суд he, иако оне нису изречене као казне, ради спро- 
вођења конфискације имовине или губитка права на ношење 
ордена или одликовања поступити по члану 323, став 3 овог 
закона.

Члан 326
Извршење пресуде у погледу трошкова кривичног поступка 

и грађанско-правних потраживања врши надлежни срески суд по 
прописима извршног поступка.

Принудна наплата трошкова кривичног поступка и грађан- 
ско-правних потраживања у корист државе врши се по службе- 
ној дужности.

Ако je у лресуди изречено да предмети одузети у смислу 
члана 152, став 1 овог закона припадају држави суд he одлучити 
да ли ће се такви предмети продати по прописима извршног no-
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ступка или he се предати криминалистичком музеју или ће се 
уништити.

Трошкове извршења претходно оноси држава.

Члан 327
Решења и иаредбе извршују се одмах ако закон друкчије не 

не прописује или ако суд, јавни тужилац или иследни орган друк- 
чије не нареди.

Правноснажност решења и наредаба наступа кад се не могу 
побијати жалбом или кад жалба није допуштена.

Решења и наредбе уколико није друкчије прописано извр- 
шују органи који су те одлуке донели. За извршење казни лишења 
слободе које изриче суд као редну казну, суд he се обратити орга- 
ну унутрашњих послова. Ако je суд решењем изрекао новчану 
казну мли je решењем одлучио о трошковима кривичног поступка, 
у погледу извршења примениће се пропис члана 324, тачке 3 одно- 
сно члана 326 овог закона.

Члан 328
О свакој осуђујућој пресуди судови ће достављати лотребне 

податке за казнену евиденцију отсеку односно одељењу унутра- 
шњих послова при извршном одбору среског (градског) народног 
одбора надлежном по пребивалишту осуђеног.

Образац по коме ће се достављати подаци прописује Мини- 
стар правосуђа ФНРЈ у сагласности са Министром унутрашњих 
послова ФНРЈ.

ГЛАВА XXV 
БРИСАЊ Е ОСУДЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЈА)

Члан 329
Кад се према прописима кривичног законика брише осуда 

на молбу осуђеног, молба се подноси суду који je донео пресуду 
у првом стелену.

Члан 330
Судија који за то буде одређен претходно ће испитати да ли 

je истекло потребно време по закону, па ако нађе да није одба- 
циће молбу решењем,

Ако je законом одређено време протекло судија ће изћршити 
потребне извиђаје и утврдити чињенице на које се поеива моли- 
лац па ће прикупити доказе о свим околностима које су важне за 
одлуку.



У том циљу може се затражити извештај о понашању осуђе- 
ног од органа унутрашњих послова у чијем je подручју осуђени 
у току законом одређеног времена боравио, као и од управника 
казнено-поправних домова где je осуђени казну издржавао.

Члан 331
По извршеним извиђајима списи се достављају јавном тужи- 

оду на мишљење.
Пошто јавни тужилац врати списе са својим мишљењем пред- 

мет се упућује на решавање судском већу, које се код среских 
и окружних судова састоји од судије и двојице судија-поротника, 
а код врховних судова код тројице судија.

Ако веће нађе да су се стекле све законске претпоставке 
донеће решење о брисању осуде и провођењу брисања у казне- 
ним регистрима. У противном одбиће молбу решењем.

Ако суд одбије молбу зато што сматра да осуђено лице сво- 
јим понашањем није заслужило брисање осуде, осуђено лице мо- 
же да понови молбу по истеку две године од дана лравоснажности 
решења.

Члан 332
Решење којим се утврђјуе брисање осуде због наступања 

законских услова (члан 92, став 1 и 2 Кривичног законика) доноси 
и без молбе осуђеног отсек односно одељење унутрашњих посло- 
ва при извршном одбору оног среског (градског) народног одбора 
где je осуђени имао пребивалиште у времену изрицања казне.

Пре доношења решења о утврђивању брисања осуде, отсек 
односно одељење унутрашњих послова испитаће да ли je осуђено 
лице за време прописано у кривичном законику учинило ново кри- 
вично дело.

Члан 333
Ако надлежни отсек односно одељење унутрашњих послова 

пропусти да донесе решење о утврђивашу брисања осуде, осуђено 
лице може тражити да се брисање осуде утврди.

Ако отсек односно одељење унутрашњих послова не поступи 
по тражењу осуђеног, осуђени може тражити да суд који je изре- 
као казну у првом степену донесе решење о утврђивању брисања 
осуде.

О овом тражењу суд одлучује по саслушању јавног тужиоца.

Члан 334
Брисањем осуде не дира се у права трећих лица која се осни- 

вају на кривичној пресуди.
Ко,д давања сведоџбе на основу казнених регистара не сме се 

брисана осуда помињати.



МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНО-ПРАВНА ПОМОЋ

Члан 335
Међународна правна помоћ врши се по прописима које пред- 

виђају државни уговори и конвенције.
Кад нема државних уговора и конвенција, односно кад у 

њима није што друго прописано међународна правна помоћ врши 
се по прописима овог закона.

Члан 336
Молбе домаћих судова, јавног тужиоца и иследних органа за 

правну помоћ у кривичним предметима достављају се иностраним 
судовима дипломатским лутем, а на исти начин молбе иностраних 
судова за правну помоћ достављају домаћим судовима.

Члан 337
Министарство иностраних послова ФНРЈ упутиће молбу ино- 

страног суда за правну помоћ министарству правосуђа народне 
републике које he ту молбу упутити на поступак среском суду 
у чијем подручју борави лице коме се има уручити спис или које 
се има испитати или суочити или у чијем подручју треба извр- 
шити иследну радњу.

Да ли ће се радња која je предмет молбе иностраног суда 
извршити и како he се та радња извршити, решава суд по пропи- 
сима домаћег права.

Члан 338
По молби иностраног суда за правну помоћ домаћи суд неће 

постулити ако се тиме вређа право уточишта које у ФНРЈ ужи- 
вају страни држављани прогоњени због залагања за демократска 
начела, национално ослобођење, права радног народа и слободу 
научног и културног рада.

Исто тако домаћи судови неће поступити ни по молби ино- 
страног суда којом се тражи извршење криви-чне пресуде ино- 
страног суда.

Кад се молба за правну помоћ односи на дело које по домаћем 
праву није кривично дело, затражиће суд упутство од Министар- 
ства правосуђа ФНРЈ да ли ће поступити по молби.



ИЗДАВАЊЕ ОКРИВЉЕНИХ ИЛИ ОСУЂЕНИХ ЛИЦА

Члан 339
Ако у државним уговорима и конвенцијама није друкчије 

предвиђено, издавање окривљених или осуђених лица тражиће се 
и вршити по прописима овог закона .

Члан 340
Захтев за издавање подноси се дипломатским путем.

Члан 341
Није допуштено:
1) издавање домаћих држављана;
2) издавање оних иностраних држављана који се прогоне 

због залагања за демократска начела, национално ослобођење, 
права радног народа или слободу научног и културног рада.

По правилу неће се допустити ни издавање лица окривљених 
или осуђених за дела за која je предвиђена казна лишења сло- 
боде (затвора) испод пет година или блажа казна.

Члан 342
Претпоставке за издавање су:
1) да je утврђена истоветност лица чије се издаваше тражи;
2) да je дело због кога се тражи издавање кривично дело и 

по прописима иностраног и по прописима домаћег права;
3) да по домаћим законима или по државним уговорима 

издавање није забрањено, нити да je no домаћим законима насту- 
пила застарелост кривичног гоњења или застарелост извршења 
казне пре него што je инострани држављанин притворен или као 
окривљени испитан;

4) да инострани држављанин чије се издавање тражи није 
од домаћих судова због истог дела већ осуђен или правоснажно 
ослобођен или да му није казна угашена, да против иностраног 
држављанина није поведен кривични поступак по томе или по 
коме другом кривичном делу;

5) да има довољно основа сумње за кривичну одговорност 
иностраног држављанина чије се издавање тражи.

Члан 343
О издавању иностраног држављанина ради кривичног гоњења 

или ради издржавања казне решава окружни суд, у чијем по- 
дручју он борави или у чијем се подручју затече.



Захтеву иностраног суда за издавање мора бити приложено: 
тачан опис окривљеног ради утврђивања његове истоветности, 
уверење о његовом држављанству, а за утврђење кривичног дела 
и основа сумње или за доказ осуде потребни списи у изворнику 
или у овереном препису и то: или оптужница или пресуда или 
наредба за притвор или који спис раван овој наредби, у коме je 
назначено породично и рођено име окривљеног, одакле je, зани- 
мање, опис дела, законски назив кривичног дела, основи сумње 
и извод из текста кривичног закона иностране државе, који се 
има применити на дело окривљеног или осуђеног лица.

Ако су поменути прилови састављени на језику стране државе 
треба да je лриложен и оверен лревод на једном од језика народа 
ФНРЈ.

Члан 345
На молбу иностраног суда која одговара захтевима члана 344 

овог закона надлежни суд ће издати налог да се инострани држав- 
љанин чије се издавање тражи притвори ако je то потребно, 
односно да се по потреби предузму мере за спречавање његовог 
бекства.

У хитним случајевима, кад постоји опасност да ће окривљени 
пабећи или да he се сакрити, домаћи суд може наредити притвор 
на основу молбе надлежног иностраног иследног органа без 
обзира на који je начин упућена, ако су у њој наведени: подаци 
за утврђивање истоветности, природа и назив крив^ичног дела, 
број, датум, место и назив иностраног органа који je издао налог 
за притвор и изјава да ће издавање окривљеног бити тражено 
редовним путем. Кад домаћи суд у оеом случају нареди притвор, 
известиће о томе министарство правосуђа народне републике и 
Министарство лравосуђа ФНРЈ.

У случају из претходног става -суд ће наредити да се ино- 
страни држављанин који je притворен ло молби надлежног ино- 
страног иследног органа пусти на слободу, ако захтев за изда- 
вање не буде поднет у року који суд одреди с обзиром на удаље- 
ност иностране државе, а који не може бити дужи од три месеца 
од дана притварања.

Притворени инострани држављанин спровешће се без одла- 
гања јавном тужиоцу који ће му, пошто утврди његову истовет-
HO'CT, саопштити због чега се тражи његово издавање и позвати
га да наведе шта има у своју одбрану.

О испитивању и одбрани притвореног иностраног државља-
нина сачиниће се записник.



Записник о испитивању одмах he се доставити окружном 
суду који he no саслушању јавног тужиоца спровести остала по- 
требна извиђања и проверити да ли постоје претпоставке за изда- 
вање иностраног држављанина, односно за предају предмета на 
којима je или ломоћу којих je кривично дело учињено, ако су ти 
предмети одузети од окривљеног иностраног држављанина.

Члан 347
Кад окружни суд нађе да има места издавању, доставиће ре- 

>1ење о издавању са свима списима министру правосуђа народне 
републике. Министар правосуђа народне републике упутиће ре- 
шење суда са списима и својим мишљењем Министру правосуђа 
ФНРЈ ради доношења коначне одлуке.

У решењу којим Министар правосуђа ФНРЈ одобрава изда- 
вање назначиће се да се лице које се издаје може гонити само за 
оно дело за које je издавање допуштено и да се не сме издати 
трећој држави ради гоњења за кривично дело извршено пре одо- 
бреног издавања.

Министар правосуђа ФНРЈ вратиће списе оа својим решењем 
суду преко министарства правосуђа народне републике, а владу 
стране државе обавештава о решењу дипломатским путем.

Члан 348
Ако je издавање одобрено, суд ће преко органа министарства 

унутрашњих послова наредити да се инострани држављанин спро- 
веде до границе државе где ће се на уговореном месту предати 
органима стране државе која je тражила издавање.

Ако Министар правосуђа ФНРЈ не одобри издавање, притво- 
рени инострани држављанин пустиће се одмах на слободу.

Члан 349
Предлог ради издавања лица против кога се води кривични 

поступак или које je домаћи суд осудио, а које се налази у стра- 
ној држави, поднеће надлежни јавни тужилац преко Јавног ту- 
жиоца ФНРЈ Министру правосуђа ФНРЈ.

Јавни тужилац ће предлогу приложити тачан опис лица чије 
се издавање тражи, уверење о њешвом држављанству, извод из 
текста домаћег кривичног закона који се има применити и податке 
из члана 344 овог закона.

Члан 350
Свака држава сноси трошкове издавања који су настали на 

љеном подручју.
Трошкове спровођења и издржавања лица чије се издавање 

тражи сноси држава која je издавање тражила.



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШ НЕ ОДРЕДБЕ

Члан 351
Ако je пре ступања на снагу овог закона првостепени суд 

изрекао пресуду која није постала правоснажна, даљи поступак 
провешће се по досадашњим прописима.

Ако je одлуком вишег суда пресуда односно решење нижег 
суда поништено и предмет упућен на нови претрес, провешће се 
нови лретрес по прописима овог закона.

Члан 352
Овај закон ступа на снагу тридесет дана по објављивању у 

„Службеном листу ФНРЈ”.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

I
Постављајући основне принципе кривичног законодавства и 

темеље наше казнене политике Опћи дио Кривичног законика дао 
je уједно и правац за даљњу разраду кашег кривичног законо- 
давства тако да je послије његовог доношења омогућен систе- 
матски рад на изради кривично-материјалних и кривично-проце- 
суалних прописа. Као резултат тог рада пред ово засједање На- 
родне скупштине ФНРЈ износе се из подручја кривичног законо- 
давства нацрти Закона о кривичном поступку, Закона о кривичним 
дјелима против опћенародне имовине и имовине задружних и дру- 
гих друштвених организадија, Закон о кривичним дјелима лротив 
службене дужности и Закон о извршењу казни. Међу овим зако- 
нима Приједлог закона о кривичном поступку заузима једно од 
важних мјеста.

Основни je задатак наших закона да служе као оруђе у борби 
за савлађивање отлора класних непријатеља лрема нашој на- 
родној држави. Овај задатак има и Приједлог закона о кривичном 
поступку, јер одређујући методу рада суда, јавног тужиоштва и 
исљедних органа при утврђивању кривичне одговорности и при 
кажњавању криваца, осигурава правилну примјену кривичне ре- 
пресије према онима чија je друштвено опасна дјелатност управ- 
љена против народне државе, њезиног правног поретка, њезине' 
социјалистичке изградње као и против личности и права грађана.



Приједлог закона о кривичном поступку прописује у цјелини 
разрађен систем процесуалних радњи и односа суда, јавног ту- 
жиоштва и исљедних органа при рјешавању кривичних предмета. 
Он одређује њихова права и дужности међусобно и према грађа- 
нима, а тако исто и права и дужности грађана који се појављују 
као учесници у кривичном поступку.

Овако чврсто постављени систем поступања осигурава зако- 
нитост у погледу дјелатности суда, јавног тужиоштва и исљедних 
органа и учвршћује законитост у изрицању казни одгојно-поправ- 
них и здравствено-заштитних мјера против учинилаца кривичних 
дјела. Код изрицања казнених мјера суд није везан само матери- 
јалним законом, већ он те мјере може изрећи само послије про- 
вођења поступка, који je законом точно одређен, тј.. послије по- 
дузимања радњи точно одређених у закону. Овако одређен начин 
поступања при рјешавању кривичних предмета осигурава да се 
темељито испита кривична одговорност одређеног учиниоца за 
одређено кривично дјело.

Због свега овога Приједлог закона о кривичном поступку има 
велики значај за учвршћење законитости у раду суда, јавног ту- 
жиоштва и исљедних органа код рјешавања кривичних предмета, 
а истовремено садржи низ процесуалних гаранција за грађане 
штитећи их од неоправданог и незаконигог позивања на кривичну 
одговорност односно од неоправдане и незаконите осуде.

Прописи процесуалног кривичног права у грађа.нским држа- 
вама такођер су садржатељ процесуалне гаранције, али je оства- 
рење тих гаранција за трудбенике било онемогућено или крајње 
отежано. Те гаранције постојале су само привидно, биле су фор- 
мално прокламиране, а реално неоствариве. У нашој држави про- 
цесуалне гаранције добијају свој садржај кроз стварне гарандије 
које имају основ у нашој економици, нашој народној власти и 
њеној организацији, а посебно у организацији судова и јавног 
тужиоштва.

Процесуалне гаранције у нацрту постављене су широко и 
реално. Особита je пажња посвећена оним гаранцијама, које се 
односе на оптуженог коме je омогућена стварна обрана у свим 
стадијима поступка. Та обрана у нацрту није само ствар оптуже- 
ног, већ je дужност како суда тако и јавног тужиоштва и исљед- 
них органа да вмогуће обрану окривљеног и да исљеђују све оне 
околности које би биле од значаја за обрану окривљеног.

Напокон, значај Приједлога закона о кривичном поступку 
огледа се и у томе што се њиме осигурава одгојна дјелатност на- 
родних судова. Овај свој задатак народни судови остварују цје- 
локупном својом дјелатношћу, а посебно правилним вођењем по- 
ступка. Правилно вођење поступка не само што осигурава пра-



вилно изрицање казне, већ раскринкавајући издајнике, дивер- 
занте, штеточине и друге учиниоце кривичних дјела истовремено 
мобилизира широке слојеве за борбу против свих оних који угро- 
жавају или нарушавају државно и друштвено уређење наше др- 
жаве, њезину обранбену способност, њезин правни поредак.

II
Приједлог закона о кривичном поступку заснован je не само 

на принципима напредае науке, већ и на принципима које je 
изградила наша пракса у току Народноослободилачке борбе и по- 
слије ослобођења, тако да и овај закон претставља уопћену праксу 
народних судова, јавног тужиоштва и исл>едних органа.

Најважнији принципи који су дошли до изражаја у овом на- 
црту јесу: принцип материјалне истине, непосредност и усменост 
поступка, јавност поступка, контрадикторност поступка. Поред 
одих принципа у нацрту су истакнути и други, као независност 
судова у доношењу одлука, зборност суђења, право на жалбу, 
право на обрану и вођење поступка на националном језику.

Принцип материјалне истине je један од најважнијих прин- 
ципа на којима je заснован закон. Остварење овог принципа захти- 
јева од суда, јавног тужиоштва и исљедних органа да у сваком 
конкретном случају потпуно и истинито утврде све чињенице које 
су важне за одлуку, односно да у сваком конкретном случају 
утврде кривичну одговорност гдје она стварно постоји или да 
осумњиченог ослободе од кривичне одговорности у случајевима 
гдје та одговорност не постоји. Према овом принципу чињенице 
које су утврђене у кривичном поступку треба да одговарају ствар- 
ном стању, односно закључци .створени у исљеђењу и .у поступку 
пред судом треба да су истинити.

Принцип материјалне истине je огроман напредак према прин- 
ципу формалне истине на коме су били засвовани ранији по- 
ступци а кој.и je значио сагласност закључака исл>еђења и суда 
са формалном истином која у сваком случају није одговара^ла 
стварности. Приндип материјалне истине истакнут je и у кривич- 
ним поступцима грајјанских држава, али није био остварљив.

Остварити принцип материјалне истине у кривичном поступку 
значи пронаћи истину тј. утврдити све околности дјела у потпуној 
сугласности са стварним околностима.

Остварити ту истину значи осудити само онога који je кри- 
вично одговоран, а ослободити онога који није кривично одго- 
воран.

Материјална истина je у кривичном поступку објективна 
истина, али њезино проналажење није ствар механичког приби-



рања објективних чињеница. Напротив, лроналажење истине у 
кривичном постулку претпоставља прибирање чињеница на основу 
слободне оцјене. Због тога у тијесној вези са принципом мате- 
ријалне истине стоји принцип слободне одјене доказа од стране 
суда. Слободна оцјена доказа je једини пут који осигурава утвр- 
ђивање истине. Све друге методе шаблонизирале би рад суда, во- 
диле би не ка материјалној већ ка формалној истини.

Слободна оцјена доказа суда није просто субјективно увје- 
рење суца. Оно je субјективно утолико уколико се ствара код 
појединца, суца. Али у исто вријеме судско увјерење мора бити 
резултат правне свијести суца изграђене у одређеним условима 
друштвеног уређења, одређеног система које суд својом дјелат- 
ношћу заштићује. У томе je основа објективности судског увје- 
рења и због тога кад се говори о судском увјерењу и слободној 
оцјени доказа од стране суца не може се имати у виду његово 
увјерење као појединца него прије свега увјерење које одговара 
класној правној свијести заснованој на друштвено-економском 
уређењу наше државе која изграђује социјализам.

У тијесној вези са принципом материјалне истине стоји прин- 
цип права на обрану окривљеног. Инсистирати да се та обрана 
испита, а не само допустити окривљеном да изнесе све околности 
које му служе за обрану, значи у исто вријеме установити мате- 
ријалну истину. Сам принцип материјалне истине не би се могао 
остварити његовим постављањем у закону ако сви институти за- 
кона не би ишли за тим да се та истина стварно и установи. Једна 
од карактеристика Приједлога закона о кривичном поступку са- 
стоји се баш у томе да он не само поставља принципе него у свим 
прописима поставља гаранције за њихово остварење.

Принцип вођења кривичног поступка по службеној дужности 
значи да су јавни тужилац и исљедни органи обавезни да покрену 
кривични лоступак кад постоје основи и услови да се казни особа 
која je извршила кривично дјело, а да je суд дужан да по захтјеву 
јавног тужиоца одлучи да ли je одређена особа кривично одго- 
ворна или не. На тај начин не зависи од оштећеног да ли ће се 
кривични поступак покренути и водити, већ то зависи искључиво 
од државних органа. Организације, установе и грађали који су 
оштећени кривичним дјелом имају низ овлашћења у кривичном 
постулку у циљу осигурања њихових права, нарочито права да 
остваре своја грађанско-правна потраживања. Међутим, кад се 
установи да je извршено друштвено опасно дјело онда не зависи 
од њихове воље да ли ће се кривични поступак покренути или во- 
дити већ je то дужност исљедних органа, јавног тужиоца и суда.

Изузетно покретање и вођење кривичног поступка налази се 
у рукама приватног тужиоца, ако су у питању дјела за која се



гони no приватној тужби. Исто тако, покретање кривичног по- 
ступка може бити зависно од приједлога оштећеног и то у случају 
ако закон прописује да je гоњење кривичног дјела зависно од 
приједлога оштећеног.

Принцшт непосредности поступка значи да суд на главној 
расправи оцјењује доказе непосредно путем саслушавања свје- 
дока, вјештака, увиђаја итд., а не преко препричавања или изла- 
гања у списима. Принцип усмености поступка састоји се у томе 
да суд на главној раоправи усмено расправља све оне чињенице 
које служе за основ будуће пресуде.

Усменост и непосредност су битни и важни принципи на ко- 
јима je заснован приједлог закона, они служе правилном доно- 
шењу пресуде јер непосредно познавање и усмено расправљање 
доказа осигурава установљење материјалне истине на којој се 
пресуда мора утемељити.

Отступања од принципа непосредности и усмености у прије- 
длогу су точно прецизирана и предвиђена су само у оним случа- 
јевима кад она не иду на штету доношења правилне пресуде.

Приндип јавности je такођер један од основних принципа на 
коме je заснован Приједлог закона о кривичном поступку. Значај 
овог принципа огледа се у томе што он омогућава одгојни утјецај 
судског рада на широке слојеве, a с друге стране ставља судски 
рад под јавну контролу и тиме учвршћује везу између народних 
судова и широких слојева народа. Принцип јавности у кривичном 
поступку долази до изражаја само у поступку пред судом, на глав- 
ној расправи. Но и поред тога, принцип јавности je основни прин- 
цип цјелокупног поступка, јер све оно што je прикупљено у току 
исљеђења провјерава се на главној судској расправи која je јавна.

Отступање од принципа јавности у приједлогу закона je та- 
кођер прецизирано тако да јавност може бити искључена само 
ако то захтијевају опћи интереси или разлози морала. Ако je 
јавност искључена, расправи присуствују странке, оштећени, бра- 
нитељ и заступник, a no дозволи суда и поједине службене особе 
и научни радници.

Принцип контрадикторности поступка састоји се у томе што 
je функција оптужбе одвојена од функције суђења и што je по- 
ложај тужиоца и окривљеног у поступку пред судом једнак тј. и 
један и други се појављују у лоложају странке. Принцип контра- 
дикторности осигурава да се свестрано испитају све околности 
случаја, а нарочито да се провјери обрана оптуженог.

Јавни тужилац подиже и заступа оптужбу пред судом, он 
ништа сам не рјешава него се за ева рјешења обраћа суду. На тај 
начин он пред судом има положај странке.



Окривљеном припада право да пред судом оспорава оптужбу 
било сам било преко бранитеља.

Но ипак у контрадикторном поступку суд нема улогу пасив- 
ног проматрача. Он се не ограничава само на изјаве и приједлоге 
странака тј. тужиоца и оптуженог, него и сам учествује у разја- 
шњењу свих околности случаја и прибирању свих доказа који су 
од важности да би се истинито утврдиле важне чињенице. Контра- 
дикторност поступка, према томе, не одузима суду руководећу 
улогу, већ ту улогу још више учвршћује.

Принцип независности судова, принцип зборности суђења, 
принцип права на жалбу, принцип права на обрану и принцип 
вођења поступка на националном језику истакнути су већ у Уставу 
ФНРЈ и Закону о уређењу народних судова, због њиховог опћег 
значаја за демократизам нашег правосуђа. Услијед њихове по- 
себне важности за кривични поступак ови су принципи утврђени 
и даље разрађснн у закону.

Посебно принцип права на обрану окривљеног у кривичном 
иоступку од нарочитог je значаја, na je због тога он дошао до 
изражаја у свим прописима.

У погледу права на обрану окривљеног нацрт тежи за потпу- 
ним остварењем те обране осигуравајући обрану у материјалном 
смислу у свим стадијима поступка, а формално обрану тј. учешће 
бранитеља у поступку само у поступку пред судом. Обрана у ма- 
теријалном смислу заузима главно мјесто у закону и састоји се у 
обрани самог оптуженог против оптужбе укључујући ту и изно- 
шење чињеница које иду у корист оптуженог. Под материјалном 
обраном треба разумјети и оне радње које суд, јавни тужилац и 
исљедни органи подузимају да би испитали околности које опо- 
вргавају оптужбу или смањују кривичну одговорност окривљеног.

Обрана у формалном смислу, тј. учешће бранитеља у по- 
ступку дозвољена je само у поступку пред судом. Ово ограни- 
чење je уствари само привидно, јер се пред судом морају изни- 
јети све оне чињениие и сви они докази који су гтрибирани у току 
исљеђења, тако да je оптуженом омогућено да и уз учешће бра- 
нитеља оповргава све оне околности које иду на његову штету, 
а које су биле предмет утврђивања у току исљеђења.

III

Кривични 'поступак одређује које све радње треба да под- 
узме суд, јавни тужилац и исљедни органи у поступку. Иако све 
те радње чине једну цјелину, оне теку по једном одређеном реду 
тако да се цио скуп процесуалних радњи и односа из којих се кри- 
вични поступак састоји може -подијелити на одређене стадије.



Према закону основни стадији кривичног поступка јесу: исљеђен>е 
поступак лред лрвостепеним судом, поступак пред другостепеним 
судом и извршење пресуде. Посебни стадији поступка јесу: испи- 
тивање правомоћних пресуда поводом захтјева за заштиту зако- 
нитости, понављање судског лоступка и ванредно ублажаван>е 
казне. Као нарочите врсте поступка приједлог закона предвиђа 
поступак против малољетника и постулак за примјену здравствено- 
заштитних мјера.

Кривични лоступак се покреће кад постоје стварне и правне 
претпоставке да се отпочне са кривичним поступањем и кад исто- 
добно не постоје околности које спречавају да се приступи при- 
мјени присилних мјера.

Кад je лсжренут кривични поступак онда јавни тужилад 
односно исљедни орган лодузима низ процесуалних радњи управ- 
љених на разјашњење околности случаја. У том циљу сакупљају 
се и провјеравају докази у циљу да се установи да ли je извршено 
кривично дјело, тко je учинилац, постоје ли претпоставке за ње- 
гово гоњење, а осим тога прикупљају се потребни докази за уста- 
новљење чињеница које су од важности за утврђивање кривичне 
одговорности и ступња друштвене опасности дјела и учиниоца. 
Тај стадиј поступка назива се исљеђење и обухваћа и извиђај и 
истрагу. Извиђај се покреће кад лостоји основана сумња да je 
извршено кривично дјело без обзира да ли je учинилац познат, 
док се истрага може водити само против одређене особе кад по- 
стоји основана сумња да je она извршила тешко кривично дјело. 
Извиђај се локреће наредбом јавног тужиоца или исљедног органа, 
док се истрага отвара рјешењем јавног тужиоца. Према томе, 
основна разлика између извиђаја и истраге састоји се у томе 
што се извиђај може локренути и кад учинилац није познат, што 
се он покреће по правилу за лакша кривична дјела и то наредбом 
или јавног тужиоца или исљедног органа. Насупрот томе, истрага 
се може отворити само против одређене особе, само за тешко кри- 
вично дјело и то рјешењем јавног тужиоца.

Даљњи стадиј у кривичном поступку јесте поступак пред 
судом који обухваћа припремну сједницу и главну расправу. При- 
премна сједница није обавезна, док je главна расправа обавезна.

Главна раслрава je најважнији стадиј поступка. Она заузима 
централно мјесто у систему свих процесуалних радњи које пред- 
виђа приједлог закона. Све што претходи главној расправи прет- 
ставља припрему, јер се на главној раслрави провјерава све оно 
што je учињено у исљеђењу. Расправа се завршава доношењем 
пресуде «ојом се оптужени оглашава кривим или којом се опту- 
жени ослобођава од оптужбе или којом се оптужба одбија.



У поступку пред другостепеним судом ислитује се правичност 
првостепене пресуде по жалби незадовољне странке. Другостепени 
суд према приједлогу закона je касационо-ревизиона инстанца. 
Он може првостепену пресуду укинути, преиначити или потврдити, 
али он не може никада мијењати оно чињеничко стање које je 
установљено у првостепеном постулку нити може сам изводити 
доказе.

Посљедњи стадиј кривичног поступка јесте извршење пре- 
суде које се састоји у остварењу оних одлука које судска пре- 
суда садржи.

Поред ових редовних стадија поступка приједлог закона 
предвиђа још и поступак по захтјеву за заштиту законитости, по 
молби за понављање поступка и за ванредно ублажавање казне.

Захтјев за заштиту законитости подижу претсједници врхов- 
них судова, Јавни тужилац ФНРЈ и јавни тужилац народне репу- 
блике и јавни тужилац аутономне покрајине против правомоћних 
судских одлука у случајевима кад je правомоћном одлуком поври- 
јеђен закон.

Понављање кривичног поступка који je довршен правомоћ- 
ном пресудом према приједлогу закона може се дозволити само 
у случају ако je правомоћна пресуда била заснована на лажној 
иоправи, на лажном исказу свједока и вјештака, или ако се докаже 
да je до пресуде дошло услијед кривичног дјела јавног тужиоца, 
особе која je вршила исљеђење, суца или суца-поротника, или ако 
се изнесу нове чињенице или поднесу нови докази за које се није 
знало у часу доношења пресуде.

Ванредно ублажавање казне може се дозволити у случају 
ако се послије правомоћности пресуде појаве околности којих 
није било кад се изрицала пресуда или се за њих није знало, а те 
би околности могле бити од утјецаја на одмјеравање казне.

У циљу заштите малољетника нацрт предвиђа посебан посту- 
пак против њих. Основиа карактеристика овог поступка састоји се 
у томе да >се иодузму све гаранције за утврђивање душевне разви- 
јености малољетника и прилика у којима он живи да би примјена 
одгојно-поправних мјера била што правилнија, a с друге стране 
да се у што могуће већој мјери заштити личност малољетника.

Исто тако издвојен je поступак за примјену здравствено-за- 
штитних мјера због осебујности особа које у овом поступку 
учествују.

IV
Приликом састављања овог приједлога закона проучавани су 

и узети су у обзир резултати напредне науке кривичног процесуал- 
н о г  права а од страних закона узет je у обзир нарочито Закон о



кривичном поступку РСФСР од 1923. Први нацрт овог закона до- 
стављен je нашим савезним и републиканским установама na je на 
основу примједаба које су достављене израђен нов нацрт који je 
стављен на ширу јавну дискусију. На тај нацрт стигле су при- 
мједбе од многих наших савезних и републиканских установа, од 
већине судова у земљи, као и од стране научних радника. На 
основу овог другог нацрта и примједаба које су на њега стигле 
израђен je приједлог закона који je достављен Народној скуп- 
штцни на озакоњење.

Систематика приједлога закона постављена je тако да текст 
приједлога у што могућој већој мјери одговара току самог по- 
ступка.

Посебни значај у систематици заузима прва глава која садржи 
опће одредбе. У прописима те главе јасно je подвучена повеза- 
ност кривичног, материјалног и процесуалног законодавства и 
истакнути су основни принципи кривичног поступка. Остале главе 
у приједлогу закона у основи претстављају разраду тих основних 
принципа.

* * *

У цјелини и у свим својим одредбама ПриједЈ' г закона о кри- 
вичном поступку остварује један од основних принципа нашег 
кривичног законодавства који садржи члан 1 Опћег дијела Кри- 
вичног законика, по коме:

„Кривично законодавство Федеративне Народне Републике 
Југославије има задатак да одређивањем кривичних дјела и про- 
писивањем казни, одгојно-поправних и здравствено-заштитних 
мјера, које се примјењују у законом одређеном поступку, штити 
од друштвено опасних дјела народну државу утемељену на теко- 
винама Народнаослободилачке борбе, њен правни поредак, њену 
социјалистичку изградњу и личност и права њеног грађанина.”

Органи правосуђа у Федеративној Народној Републици Југ.о- 
славији нису само органи који су потчињени закону и примјењују 
закон. To су органи који своје задатке примјене казнене политике 
државе, одређене кривичним законодавством врше у законом одре- 
ђеном поступку. Законитост кривичног поступка je веома значајна 
непосредна потврда законитости у подручју нашег кривичног 
права. Ова законитост je у исто вријеме посљедица и потврда за- 
штите личности и права наших грађана. У цјелокупној изградњи 
демократског правног поретка Федеративне Народне Републике 
Југославије, утемељеног на јединству материјалне и формалне



стране начела законитости, Приједлог закона о кривичном по- 
ступку претставља чврст и значајан ослонац у правном уређењу 
народне државе.

14 рујна 1948 г.
Београд

Министар правосуђа ФНРЈ 
Фране Фрол, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП-

ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ 
ПОСТУПКУ

НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ 
В Е Ћ Е  Н А Р О Д А  

Законодавни одбор 
Бр. 55

27 септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Beha народа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 17, 18, 20, 21, 22 и 27 септембра 1948 
године претресао je Предлог закона о кривичном поступку, до- 
стављен му од Претседништва Већа народа, а који je на основу 
чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, по- 
стигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних одбора 
оба већа, Законодавни одбор Већа народа доставља у прилогу 
учињене измене и допуне о овом законском предлогу.

Први став чл. 1 мења се и гласи: „У кривичном поступку 
судови, јавно тужиоштво и иследни органи, остварујући казнену 
политику државе изражену у кривичним законима Федеративне 
Народне Републике Југославије, откривају кривична дела и њи- 
хове учиниоце и остварују сврху кажњавања правилним изри- 
цањем казне, односно правилном применом васпитно-поправних 
и здравствено-заштитних мера“.

У другом ставу, у првом реду, брисати речи: „У том циљу 
законом о кривичном поступку прописује се” и ставити речи:



„ради остваривања овог задатка, Закон о кривичном поступку 
прописује“.

Члан 2 мења се и гласи: „Суд, јавни тужилац и иследни 
органи дужни су да истинито и потпуно утврде чињенице које 
су од важности за доношење законите одлуке“.

Они су дужни да са једнаком пажњом и брижљивошћу испи- 
ТУЈУ и утврде како околности које терете окривљеног, тако и 
околности које му служе за одбрану.

Они су обавезни да се старају да у току поступка незнање, 
или неукост окривљеног не буде на штету права која су му за- 
коном утврђена”.

Члан 3. У првом ставу, после речи „одбрану” ставити тачку 
и брисати остатак реченице.

Члан 10. Први став мења се и гласи: „При утврђивању чи- 
њеница важних за одлуку суд оцењује доказе по правилу не- 
посредно“.

Члан 15 мења се и гласи: „Судови, јавни тужиоци и иследни 
органи дужни су у кривичном поступку једни другима укази- 
вати правну ломоћ“.

Члан 18, додаје се нови четврти став који гласи: „Осуђени 
je лице које je правоснажном пресудом оглашено кривим“. Став 
4 постаје став 5. После речи „и“ брисати остатак става и ставиги 
реч „окривљени“. Став пет постаје став шест, а став 6 и 7 по- 
стају 7 и 8. Став 8 мења се и гласи: „Иследни органи јесу ислед- 
ници јавног тужиоштва и органа унутрашњих послова, органи 
Управе државне безбеднасти, службена лица јавног тужиоштва 
и органа унутрашњих послова која руководилац установе овла- 
сти за вођење ислеђења” .

Члан 20. У четвртом реду, брисати запету и реч „преина- 
чења“. Под тач. 2, у другом реду, испред речи „прописима“ ста- 
вити „општим“.

Члан 22. У четвртом реду, после речи „прављења“ брисати 
запету и реч „преиначења“. Под тач\ 3, у другом реду, испред 
речи „прописима” ставити реч „општим”.

Члан 23. У тач. 1 уместо речи „посебним лропиаша“ ста- 
вити реч „законом”.

Члан 24. У тач. 1 уместо речи „посебним прописима“ ста- 
вити „законом”. У тач. 2, у првом реду, после речи ЈјДругиЈм” 
додати реч „општим“.

Члан 27. Први став, други ред, на крају после речи „je“ 
додати речи „спис штампан“. Други став мења се и гласи: „Ако 
je кривично дело учињено на домаћем броду или домаћем вазду- 
хоплову у нашим водама односно ваздуху, између две луке од-



носно пристаништа ваздухоплова, за суђење je надлежан суд 
оног подручја у коме се налази матична лука тога брода од- 
носно пристаниште ваздухоплава или у коме се налази она лука 
или пристаниште у којој се брод односно ваздухоплов заустави 
по учињеном кривичном делу“. (Измене и допуне Владе ФНРЈ).

Члан 29. У другом реду, брисати речи „онда he“.
Члан 30. Други став мења се и гласи: ,,Пр’едлог о томе под- 

носи претседник врховног суда народне републи^е, односно 
врховног суда аутономне покрајине, јавни тужилац народне ре- 
публике, односно јавни тужилац аутономне покрајине“.

Члан 31. Трећи став, место тачке ставити запету и додати 
речи „осим ако je за дело које je учинио оштећени стварно на- 
длежан виши суд” . На крају се додаје нови шести став који гласи: 
„Против решења из претходних ставова није дозвољена жалба”. 
(Измене и допуне Владе ФНРЈ).

Члан 32. Додаје се нов трећи став који гласи: „Против овог 
решеља није дозвољена жалба“.

Члан 33. Додаје се нови други став који гласи: „Против овог 
решења није дозвољена жалба“.

Члан 34. У првом ставу, прва реченица мења се и гласи: 
„Сваки суд je дужан да' пази на своју стварну надлежност и чим 
примети да за суђење није стварно надлежан прогласиће се не- 
надлежним и по предлогу тужиоца упутиће предмет надлежном 
суду“.

На крају другог става брисати тачку и додати речи „о самој 
ствари“. Додаје се нов трећи став који гласи: „Против решења 
о надлежности није дозвољена жалба“.

Члан 35. У тач. 1, 2, 6 и 7 брисати речи „кривични“. Тач. 6 
постаје тач. 1, а остале тачке мењају нумерацију. У тач. 7 испред 
речи „прописима“ ставити „општим“.

Члан 36. У првом ставу у другом реду, уместо речи „врховни 
суд аутономне покрајине“ ставити „срески суд“. (Измене и до- 
пуне Владе ФНРЈ).

Члан 38 мења се и гласи: „Кад постоји опасност од одла- 
гања, кривични поступак може покренути и предузимати радње 
у поступку и онај јавни тужилац који није надлежан, али о томе 
мора обавестити надлежног јавног тужиоца“. (Измене и допуне 
Владе ФНРЈ).

Члан 41. На крају првог става уместо речи „сазнања за учи- 
ниоца“ ставити речи „кад подносилац предлога или тужбе сазна 
ко je учинилац“.



Члан 43. Ha крају последње реченице брисати тачку па ста- 
вити „ако je у ититању приватна тужба, а кад je у питању пре- 
длог важи пропис члана 46, став 2 овог закона”.

Члан 49 мења će и гласи: „У поступку пред судом окрив- 
љени може узети браниоца без обзира за које je дело оптужен. 
Бранилац мора бити адвокат кога може заменити адвокатски 
приправник“.

Члан 51 мења се и гласи: „Кад окривљени према свом имо- 
винском стању не може да подмири троижове одбране, а од- 
брана није обавезна, може му претседник већа на његов захтев 
поставити браниоца (чл. 50 ст. 4).

У овом случају ако je бранилац адвокат одређује га адво- 
катска комора, а ако у месту суда не постоји адвокатска комора 
адвоката одређује претседник већа“.

Члан 58. У првом ставу уместо речи „органе и записничаре“ 
ставити речи „органе, записничаре и вештаке” . У другом ставу, 
у трећем реду, после речи „записничара” ставити „и вештака”.

Члан 59. У трећем ставу, први ред, брисати „онда се” . У истом 
реду, испред речи „саставља” додати реч „се” , а иза речи „запи- 
сника“ ставити запету. У последњем ставу брисати реч „оно“.

Члан 63. У првом ставу, други ред, брисати реч „још“. У тре- 
ћем реду, уместо речи „оптуженог” ставити реч „оптужног”. У 
другом ставу, први ред, уместо речи „садржати“ ставити „садр- 
жавати“.

Члан 66. У другом ставу, у првом реду, после речи „одлуку“ 
брисати запету и додати речи „која je донета о предмету“.

Наслов главе VIII мења се и гласи: „Доношење, усмено 
саопштавање и достављање одлука. Расматрање описа“.

Члан 67. У првом ставу уместо речи „наредаба” ставити „на- 
редбе“. У другом ставу, први ред, брисати речи „у већу“.

Члан 68. У трећем ставу, трећи ред, после речи „ће се” бри- 
сати остатак става и додати речи „глас, најмање повољан за 
окривљеног, рачунати као да je дат са гласом који je од њега 
мање неповољан“.

Члан 69. Први став мења се и гласи: „Прво се гласа о томе да 
ли je потребно допунити поступак, као и о другим претходним 
питањима“. Додаје се нов други став, који гласи: „Кад већина 
одлучи да се решава о главној ствари, сви чланови већа дужни 
су да гласају о главној ствари“. Други став ‘постаје став трећи. 
У другом реду уместо речи „по“ ставити „о“ и после „казни“ 
ставити запету и брисати реч „или”. На крају овог става место 
тачке ставити запету и додати „о трошковима кривичног по- 
ступка, о грађанско-правним потраживањима и о осталим пита-



њима о којима треба одлучити“. Став трећи постаје став четврти. 
На крају место тачке ставити запету и додати „а затим о једној 
казии за сва дела“.

Члан 70. У другом ставу, први ред, после речи „већање” до- 
дати речи „и гласање“.

Члан 71. Први став мења се и гласи: „У кривичном поступку 
одлуке и друга писмена саопштавају се заинтересованим лицима 
усменим објављивањем ако су присутна, а достављањем у пре- 
пису ако су отсутна“. У четвртом ставу после речи „слободе“ 
ставити запету, а место речи „онда ће му ее она“ ставити речи 
„она ће му се“.

Члан 72. У трећем реду, испред речи „јавном“ ставити 
реч „у“.

Члан 73. У другом ставу, други ред, уместо речи „пословној 
просторији” ставити речи „које je код њега или на истом месту 
запослено“. На крају паследњег става уместо тачке ставити за- 
пету и додати речи: „назначујући на доставници лице коме je 
писмено предато и однос тога лица према лицу коме je писмено 
требало доставити” .

Члан 74. У другом ставу, у првом реду, после речи „заступ- 
ника“ ставити запету, а уместо речи „достављање“ ставити реч 
„достава“. У другом реду уместо речи „вршити“ ставити реч 
„извршити“.

Члан 75. Став други мења се и гласи: „Ако je прималац не- 
писмен или није у стању да се потпише, достављач he га потпи- 
сати, назначити дан пријема и ставити напомену зашто je потпи- 
сао примаоца”.

Члан 76. У трећем реду, после речи „стану“ ставити залету, 
а уместо речи „пословној просторији“ ставити речи „где je оно 
запослено“.

Члан 78 мења се и гласи: „Јавном тужиоцу могу се достав- 
љати одлуке и друга писмена у изворнику a no потреби заједно 
са схшсима“.

Члан 80. Први став мења се и гласи: „Свакоме ко има оправ- 
дан интерес може се дозволити расматрање или преписивање по- 
јединих кривичних списа“.

Члан 86. У другом ставу, у другом реду, иза речи „изврше- 
њем“ додати реч „пресуде“.

Члан 87. У првом ставу, у другом реду, брисати реч „да” . 
У другом ставу, тач. 2, после речи „окривљеног” ставити *ачку 
и запету и брисати остатак речениде. У тач. 6 уместо речи „и 
награду заступника оштећеног“ ставити речи „оштећеног, на- 
граду и нужне издатке његовог заступника“. (Измене и допуне 
Владе ФНРЈ).



Члан 89. Трећи став мења се и гласи: „Кад je више опту- 
жених оглашених кривим истом пресудом, суд ће одредити ко- 
лики ће део трошкова сносити поједини оптужени, а ако то није 
могуће одредити, осудиће све оптужене да трошкове сносе соли- 
дарно. Плаћање паушалног износа одредиће се за сваког опту- 
женог посебно” . У четвртом ставу, у последњем реду, после речи 
„je“ брисати остатак става и додати речи „он дужан издржа- 
вати“.

Члан 90. У трећем ставу, у другом реду, уместо речи „ради
одбране“ ставити речи „као и нужне издатке и награду његовог
браниоца“. У осмом реду уместо речи „тач. 1—4“ ставити ,,тач. 
1— 3“.

Члан 91 постаје члан 93.
Члан 92. Први став постаје члан 91. У четвртом реду брисати 

реч „само”, а у петом реду, лосле речи „браниоца” брисати оста- 
так става, ставити запету и додати речи „а награду само у слу- 
чају ако je главни претрес трајао дуже од једног дана“. Други 
став члана 92 постаје члан 92.

Члан 93 брише се.
Члан 99. Ставове први и други спојити у један став, тако

да трећи став лостаје став други, а четврти став тшстаје став
трећи.

Члан 109. Први став мења се и гласи: „За кривична дела за 
која се го:ни по службеној дужности извиђај спроводи јавни ту- 
жилац или иследни орган, а истрагу јавни тужилац, иследник јав- 
ног тужиоца или овлашћени иследници Управе државне безбед- 
ности. Остали иследни органи могу спроводити истрагу само 
у случају ако их на то овласти јавни тужилац“. У ставу три 
брисати речи „при вршењу надзора“. Реч „јавни“ писати почетно 
велико слово. (Измене и допуне Владе ФНРЈ).

Члан 112. У тач. 4 уместо речи „амнестирано” ставити речи 
„обухваћено амнестијом”. У другом ставу, трећи ред, после речи 
„околности“ брисати остатак става и додати „ако није протекао 
рок за подношење предлога, односно ако није наступила заста- 
релост кривичног гоњења“.

Члан 113. У првој тачки бришу се речи „се не зна борави- 
ште окривљеног или“. Додаје се нов други став који гласи: „Ако 
се не зна боравиште окривљеног, ислеђење се може прекинути“. 
У ста!у другом, који je постао став трећи, у трећем реду, бришу 
се речи „у свако доба“. Додаје се нов став четврти који гласи: 
„Против решења о прекиду ислеђења није дозвољена жалба“. 
(Измене и допуне Владе ФНРЈ).



Члан 114. Први став мења <се и гласи: „Јавни тужилац и 
иследни органи могу по претходној опомени казнити новчаном 
казном до две хиљаде динара лице које својим понашањем омета 
иследне радње или ремети ред, а могу га и удаљити“.

Члан 116. У трећем ставу, после речи „подноси” додати речи 
„оном органу који je донео решење“.

Члан 117. У првом реду брисати две тачке, као и нумера-
цију тачака, а цео члан писати уједно.

Члан 119. У првом реду првог става уместо речи „сви 
државни органи и службена лица“ ставити речи „службена лица 
као и сви грађани“. (Измене и допуне Владе ФНРЈ).

Члан 122. У гтрвом ставу, у другом реду, уместо речи „прово-
ђеним“ ставити речи „спровођеним“. У трећем реду, уместо речи 
„поступка” ставити реч „ислеђења”, а иза речи „члана 112” до- 
дати „став 1, тач. 1, 2, 4— 6“. У четвртом реду уместо речи „од- 
бачају“ 'ставити реч „одбацивању“. На крају овог става додати 
нову реченицу која гласи: „Против овог решења није дозвољена 
жалба“. У трећем ставу, први ред, после речи „одбаци“ ставити 
запету.

Члан 123. Став 2 мења се и гласи: „Кад су у питању лакша 
кривична дела ислеђење се завршава извиђајем”.

Члан 128. У првом ставу, први ред, уместо речи „сам” ста- 
вити реч „само” . У другом реду, после речи „дело” ставити тачку 
и брисати остатак става.

Члан 138. Став други мења се и гласи: „Јемство се састоји 
у гарантији једног или више грађаиа да окривљени неће побећи, 
у полагању готовог новца, или предмета од вредности или у да- 
вању хипотеке на непокретности”. (Измене и допуне Владе 
ФНРЈ).

Члан 139. Став два мења се и гласи: „Ако се окривљени стави 
у притвор или истражни затвор јемство се укида а положени 
износ односно предмети од вредносги враћају, односно хипотека 
скида“.

Члан 142. У првом ставу, на крају петог реда, после речи 
„рок“ ставити речи „из нарочито важних разлога“.

Члан 144. У првом ставу, други ред, уместо речи „истра- 
жном затвору“ ставити реч „томе“, а после речи „дана“ уместо 
тачке ставити запету и додати речи „од затварања окривљеног“.

Члан 146. У ставу првом трећи ред мења се и гласи: „про- 
наћи трагови кривичног дела или да he се пронаћи предмети 

, важни за ислеђење“.
Члан 153. Други став мења се и гласи: „Задржане пошиљке 

одузеће се на захтев јавног тужиоца или истражног органа, који



ће старешини установе потврдити њихов пријем”. (Измене и 
допуне Владе ФНРЈ).

Члан 154. У првом ставу, други ред, уместо речи „обзна- 
нити” ставити реч „објавити”. Другу реченицу овог става бри- 
сати. (Измене и допуне Владе ФНРЈ).

Члан 156. У првом ставу, трећи ред, брисати речи „место, 
дан и сат и где окривљени има доћи“ и ставити речи „тачно 
место где окривљени има доћи, као и дан и сат кад има доћи“.

Члан 158. У првом реду, после речи „испитује” ставити за- 
пету, а иза речи „питаће се“ додати речи „за све податке који 
осветљавају његову личност, а посебно“. У трећем реду уместо 
речи „колико има година“ ставити речи „дан, месец и година 
рођења”. У четвртом реду, после речи „писмен” ставити речи 
„какве je школе свршио“.

Члан 162. Трећи став мења се и гласи: „Ако тумач раније 
није заклет, положиће заклетву да ће верно пренети питања која 
се окривљеном упућују и изјаве окривљеног“.

Члан 163. У првом реду брисати реч „дужности“, у другом 
реду, после речи „органа” ставити речи „од дужности” а иза 
речи „податке“ ставити тачку и брисати остатак става.

Члан 166. Други став бришњ ^е.
Члан 168. У трећем ставу место речи „и упозориће се“ ста- 

вити речи „и да ништа не прећути, па ће се упозорити”.
Члан 169. У другом ставу брисати реч „увек“.
Члан 170. У првом реду, испред речи „сведок” ставити речи 

„се утврди да ли“, а уместо речи „позна лица или предмете“ 
ставити речи „познаје лице или предмете,“.

Члан 175. Додаје се нов грећи став који глаои: „Према вој- 
ним лицима и припадницима народне милиције неће се изрицати 
казне него he се о њиховом недоласку или одбијању да вештаче 
известити њихова надлежна команда“.

Члан 179. Други став мења се и гласи: „У оваквим случаје- 
вима може се затражити мишљење ii од универзитета или друге 
научне установе“. Додаје се нов став трећи који гласи: „У важни- 
јим и сложеним случајевима може се одмах затражити мишљење 
од универзитета или друге научне установе“. (Измене и допуне 
Владе ФНРЈ).

Члан 186. Тачка три мења се и гласи: „3) да се обустави 
кривични поступак због одустанка јавног тужиоца од оптужбе 
или ако постоји који од разлога наведених у члану 112, став 1, 
тач. 1 и 4—6 овог закона.” У четвртом ставу, испред речи „при- 
премној“ додати реч „заказаној Пети став мења се и гласи: 
„Против решења среског и окружног суда у припремној сед-



ници у погледу случајева из тач. 1—3 јавни тужилац може из- 
јавити жалбу.“

Члан 188. У првом ставу, четврти ред, уместо речи „ако прИ- 
премна седница” ставити речи „кад суд у припремној седници”.

Додаје се нов члан 189 који гласи: „Прописи ове главе 
сходно he се примењивати и кад су у питању дела за која се гони 
по приватној тужби.“

Члан 189 постаје члан 190.
Нумерација осталих чланова повећава се за један број све 

до члана 242.
Члан 191. У четвртом ставу брисати другу реченицу.
Члан 192 мења се и гласи: „Ако je у изгледу да he главни 

претрес трајати дуже, претседник суда може одредити једног или 
цвојицу судија односно судија-поротника да гтрисуствују пре- 
гресу и да по потреби замене чланове већа.”

Члан 193. У првом ставу, први ред, уместо речи „списа“ 
ставити „оптужнице односно оптужног предлога“.

Члан 194. Друга реченица мења се и гласи: „Сведока од- 
шсно вештака испитаће a no потреби и заклети један члан већа 

>:ли ће се њихово испитивање обавити преко среског суда или 
иследног органа на чијем се подручју сведок односно вештак 
налази.“ Трећа реченица мења се и гласи: „О времену и месту 
испитивања обавестиће се странке ако je то могуће“.

Члан 201. Други став мења се и гласи: „Војна лица или при- 
падници народне милиције који ремете ред биће удаљени из 
заседања, а њихова команда о томе обавештена“.

Члан 203. У трећем ставу, први ред, иза речи „става“ до- 
дати реч „првог” . У другом реду, иза речи „претрес” ставити за- 
пету, а у трећем реду, на крају, уместо речи „на пресуђењ'у“ ста- 
вити „ради пресуђења“.

Наслов изнад члана 205 мења се и гласи: „Претпоставке за 
одржавање главног претреса.”

Члан 206. На крају првог става брисати тачку и додати речи 
„државним органима“.

Члан 208. У трећем реду, други став, уместо речи „личног 
престанка“ ставити реч „саслушања“ .

Члан 212. Први став мења се и гласи: „Претседник већа 
може прекинути главни претрес ради одмора или urro je протекло 
радно време или ако je могуће одмах прибавити доказ“.

Члан 214. У првом ставу, први ред, уместо речи „суда“ ста- 
вити реч „већа“.

Члан 218. У првом ставу уместо речи „или оптужног пре- 
длога“ ставити речи „односно оптужног предлога или приватне



тужбе“. Став други мења се и гласи: „Оптужницу однооно опту- 
жни предлог чита јавни тужилац. Приватну тужбу ће прочитати 
или изложити претседник већа. Кад јавни тужилац. не присуствује 
главном претресу оптужни предлог прочитаће претседник већа”.

Члан 219. У првом ставу, после речи „предлога” додати речи 
„или приватне тужбе“.

Члан 220. У другом ставу први ред мења се и гласи: „Ако 
оптужени није схватио оптужбу претседник већа ће му“. У тре- 
ћем ставу, први ред, уместо речи „испитаће се“ ставити речи „а 
затим ће се испитати“.

Члан 222. У првом ставу, у четвртом и петом реду, уместо 
речи „али he претседник одбити питања постављена у неподе- 
сном облику и питања која се не односе на предмет“ ставити речи 
„али ће претседник забранити питање или одбити одговор на већ 
постављено питање ако je оно нејасно или садржи упутство 
како би се имало одговорити или се не односи на предмет“.

Члан 223. Други став мења се и гласи: „При испитивању 
претседник већа може дозволити оптуженом да се служи својим 
забелешкама“.

Члан 225 постаје члан 224.
Члан 224 постаје члан 225. У другом реду, после речи „до- 

казе“ ставити тачку и брисати остатак реченице.
Члан 234. У тач. 5 уместо „члана 230“ ставити „члана 231“.
Члан 235. У првом ставу, други ред, после речи „доказа“ 

ставити запету. У трећем реду, после речи „садржине” брисати 
остатак става и ставити „а по оцени суда може се њихова садр- 
жина укратко усмено изнети“.

Члан 236. У првом ставу, после речи „кад” ставити реч „суд”, 
а у другом реду брисати реч „суд“ и ставити запету. У другом 
ставу, други ред, после речи „несагласна,“ додати речи „или се 
појави основна сумња у тачност датог мишљења,“. На крају 
трећег става, после тачке, додати нову реченицу која гласи: 
„Странке ће се обавестити о времену и месту увиђаја“.

Члан 241. Први став мења се и гласи: „Бранилац, или сам 
оптужени ако нема браниоца излаже у свом говору одбрану у 
погледу доказа и постојања кривичне одговорности, у погледу 
правне квалификације кривичног дела и околности које би биле 
од утицаја на одмеравање казне. Бранилац односно оптужени 
могу на наводе тужиочеве и оштећеног одговорити у истом го- 
вору“.

Стари члан 241 постаје трећи став овога члана, мења се и 
гласи: „Тужилац и оштећени имају право да одговоре на одбрану



а бранилац односно оптужени да се осврну на те одговоре. Опту- 
жени има право да последњи говори”.

Члан 242. У гтрвом ставу, други ред, брисати речи „удаља- 
вају од предмета и“. У другом ставу, први ред, после речи „бра- 
нилаца“ ставити запету, а у другом реду уместо речи „тужбе“ 
ставити „оптужбе“.

Члан 244. У другом ставу, други ред, брисати реч „кри- 
иично“.

Члан 246. У другом ставу, први ред, после речи „дела“ ста- 
вити запету, а у трећем реду брисати речи „против њега”.

Члан 247 мења се и гласи: „Пресуду којом се оптужба од- 
бија суд ће изрећи:

1) ако je поступак вођен без захтева овлашћеног тужиоца;
или

2) ако je тужилац од захтева на претресу одустао; или
3) ако за покретање поступка није било потребног пре- 

длога; или
4) ако je оштећени од предлога одустао, а јавни тужилац 

не продужи гоњење; или
5) ако je оптужени већ за исто дело правоснажно осуђен 

или ослобођен; или
6) ако je право на гоњење престало због амнестије односно 

застарелости; или
7) ако за пресуђење суд није стварно надлежан; или
8) ако постоје друге околности које искључују кривично 

гоњење.
Ако се оптужба одбије због ненадлежности, суд he по npe- 

длогу тужиоца предмет уступити надлежном суду чим пресуда по- 
стане правоснажна.“

Члан 248. У првој и другој тачки после тачке и запете ста- 
вити „или“.

Члан 249. Додаје се нова тачка 5) која гласи: „5) одлуку
о здравствено-заштитној мери кад суд нађе да ту меру треба 
нрименити према кривично одговорном учиниоцу са смањеном 
урачунљивошћу;” . Тачке 5 и 6 постају тачке 6 и 7.

Наслови изнад члана 250 и 252 бришу се.
Члан 250. Први став мења се и гласи: „Претседник већа обја- 

виће пресуду у присуству странака читањем изреке пресуде и 
саопштавањем битиих разлога.” Четврти став, у првом реду, после 
речи „иокључена“ ставити запету и испред речи „објавити“ ста- 
вити речи „и уколико“. У петом ставу уместо речи „и“ ставити 
„а” и у другом реду, после речи „изјаве” ставити запету и до- 
дати речи „ако су их дале,“.



Члан 251. У другом ставу, први ред, после речи „кривим и 
казне” ставити запету. У другом реду, после речи „оптужбе” ста- 
вити запету, а лосле речи „одбијана“ додати речи „осим у слу- 
чају кад се оптужба одбија због ненадлежности,”, а после речи 
„осуђен“ ставити запету.

Члан 253. У другом ставу, трећи ред, после речи „казне“ 
ставити речи „или при примењивању здравствено-заштитне мере“.

Члан 254. Други став брише се.
Члан 255. У трећем ставу, први ред, место речи „недопу- 

штену“ ставити „недозвољену“ а место речи „судија“ ставити 
речи „претседник већа“.

Члан 257 мења се и гласи: „Жалба на пресуду лодноси се 
писмено или се даје на залисник код суда који je изрекао прво- 
степену гтресуду.

Жалба се подноси у довољном броју примерака за суд и 
противну странку.”

Члан 258. У првом, другом и последњем ставу брише се реч 
„законски“.

Члан 260. У трећем ставу, иза речи „може” додати речи „по 
предлогу вишег тужиоца“.

Члан 264. У тач. 3 брисати речи „сасвик”. У тач. 5, после 
речи „оштећеног“ ставити тачку и брисати остатак реченице. У 
другом ставу, други ред, уместо речи „утицати на свестрано“ ста- 
вити речи „битно утидати на“.

Члан 265. У првом реду уместо речи „повређен кривични 
закон“ ставити речи „кривични закон повређен“. Додаје се нова 
тачка 3) која гласи: „Има ли околности које исжључују кри- 
вично гоњење а нарочито у случају кад je наступила застарелост 
кривичног гоњења или je дело обухваћено амнестијом;“. Тачке 3, 
4 и 5 постају тачке 4, 5 и 6. У петој тачки, у првом реду, брисати 
речи „прекорачено овлашћење које суд има по закону,“, а после 
речи „казни” ставити запету. У трећем реду, после речи „урачун- 
љивошћу” место тачке и запете ставити запету и додати речи 
„прекорачено овлашћење које суд има по закону“.

Члан 266 мења се и гласи: „Погрешно утврђено чињенично 
стање ттостоји кад из чишеница које je суд узео као доказне не 
произилазе они закључци на основу којих суд утврђује кривичну 
одговорност оптуженог, или кад суд доказе није правилно оце- 
нио, а непотлуно утврђено чињенично стање постоји кад суд 
одлучне чињенице није узео у обзир или доказе није довољно 
ценио“.

Члан 268. У првом ставу брисати прву реченицу. У послед- 
њем ставу, први ред, место речи „првостепени суд he дати” ста-



вити „претседник већа првостепеног суда даће”. У трећем реду 
брисати речи „став 1“.

Члан 269. У првом ставу, после речи „расматрање” брисати 
остатак реченице и ставити „осим у случају кад je у питању дело 
за које се гони по приватној тужби. По потреби судије — изве- 
стилац прибавиће од првостепеног суда извештај о повредама 
прописа у поступку.“

Члан 273. У првом реду место речи „недопуштена“ ставити 
„недозвољена”. У трећем реду, после речи „жалбе” брисати тачку 
и додати речи „или ако жалба по закону није дозвољена“.

Члан 277. У другом реду место речи „примењиваће се“ ста- 
вити „сходно ће се примењивати“.

Члан 278. У трећем ставу, други ред, брисати реч „пот- 
пуне“.

Члан 284. У првом ставу, трећи ред, место речи „предви- 
ђено“ ставити „прописано“, а место речи „недопуштена“ ставити 
„недозвољена“.

Члан 288 мења се и гласи: „На поступак по жалби на решење 
сходно he се примењивати чланови 255, став 3, 256 — 259, 261, 
268, став 4, 269, став 1 и 4, и 270 овог закона.“

-Члан 292. У тач. 2, после речи „судије-поротника” ставити 
тачку и запету и брисати остатак реченице.

Члан 294. У првом ставу, први ред, после речи „подићи“ до- 
дати речи“ по својој иницијативи или по молби странке“.

Члан 297. У првом ставу, први ред, место речи „и” ставити 
„или” . Други став брише се. Став трећи постаје став други.

Члан 298. Додаје се нов први став који гласи: „Захтев се 
подноси суду који je донео пресуду у првом степену.“ Стари ста- 
вови 1, 2, 3 и 4 постају ставови 2, 3, 4 и 5. У другом ставу, четврти 
ред, место речи „ca“ ставити „с“. У трећем ставу, први ред, после 
речи „основан“ ставити запету, а после речи „упутиће“ додати 
реч „образложени“.

Члан 302. У првом ставу, други ред, брисати реч „свих“.
Члан 308. У трећем ставу, други ред, после речи „лресуда” 

ставити реч „само” а брисати „потврђена а делимично”.
Члан 311. У првом ставу место речи „води се хитно“ ставити 

„je хитан“. У трећем ставу, последњи ред, после речи „завода“ 
ставити тачку и брисати остатак реченице.

Члан 317. У другом реду, после речи „година” додати речи 
„у време извршења кривичног дела,“. .

Члан 320. У другом ставу, други ред, место броја „209“ ста- 
вити „210“.



Члан 322. У првом ставу, први ред, после речи „старатељ- 
ство” ставити запету. У другом ставу, трећи ред, после речи „ће” 
ставити „решењем” и у четвртом реду, испред речи „казиа” ста- 
вити речи „и уколико“.

Члан 323. У другом ставу, други ред, место речи „допуште- 
на“ ставити „дозвољена“. У трећем ставу, други ред, место речи 
„суда“ ставити „већа“ и у трећем реду брисати реч „следећим“. 
У четвртом реду, после речи „прописима” додати речи „чла«а 324 
овог закона“.

Члан 324 мења се и гласи: „Ко извршује поједине врсте 
казни прописане у члану 3 Закона о извршењу казни“.

Члан 326. У другом ставу додаје се нова реченица, која 
гласи: „Трошкове извршења претходно сноси држава“. Четврти 
став брише се.

Члан 327 мења се и гласи: „Решења се извршују кад постану 
правоснажна ако закон друкчије не прописује или ако суд, јавни 
тужилац или иследни орган друкчије не нареди. Наредбе се из- 
вршују одмах ако суд, јавни тужилац или иследни орган друк- 
чије не нареди“. У ставу другом, први ред, брисати речи „и на- 
редаба“, а место речи „не могу“ ставити „оно не може“. У дру- 
гом реду место речи „допуштена“ ставити „дозвољена“, у трећем 
ставу, први ред, после речи „наредбе и прописаие” ставити за- 
пете. Друга реченица овога става мења се и гласи: „За извршење 
казни лишења слободе које icy изречене због повреде реда на- 
длежни орган обратиће ice органу унутрашњих послова.” У по- 
следњем реду, место „тачке 3 )” ставити „тачке 4 )” . Додаје се 
нов чла>н 328 који гласи:

„Решење којим се утврђује брисање условне осуде због 
наступања законских услова доноси и без молбе осуђеног суд 
који je судио у првом степену.

О опозивању условне осуде одлуч/jc пресудом суд који je 
надлежан за дело због кога се опозива условна осуда (члан 69, 
ст. 2 Кривичног законика).“

Члан 328 постаје члан 329. Други став брише се.
Стари члан 329 постаје члан 330. У првом реду место речи 

„брише осуда” ставити „осуда брише”. Стари члан 330 постаје 
други, трећи и четврти став члана 330. У трећем ставу, први ред, 
после речи „протекло“ и у другом реду после речи „молилац“ 
ставити запете.

Члан 332. У другом ставу, други ред, брисати реч „je“ a у 
трећем реду, гсосле речи „законику” додати реч „није” .

Члан 334. У другом ставу, први ред, место речи „Код давања“ 
ставити „При давању“.



Члан 335. У првом ставу, први ред, место речи „државни“ 
ставити „међународни“. У другом ставу, први ред, место речи 
„државних“ ставити „међународних“.

Члан 337. У првом ставу, други ред, после речи „републике“ 
ставити запету. У трећем реду уместо речи „среском суду“ ста- 
вити речи „надлежном органу“. У другом ставу, на крају, уместо 
речи „домаћег права“ ставити „ФНРЈ“.

Члан 339. У првом реду место речи „државним“ ставити 
„међународним“.

Члан 342. У првом реду место речи „су“ ставити „јесу“. На 
крају друге тачке место речи „домаћег права” ставити „ФНРЈ”. У 
тач. 3), у првом реду, место речи „државним“ ставити „међу- 
народним“. У другом реду уместо речи „о домаћим законима“ 
ставити речи „о законима ФНРЈ”. Тач. 4), у трећем реду, испред 
речи „да“ ставити „или“ а уместо речи „по томе“ ставити речи 
„о том“. Тачка 5) мења се и гласи: ,,да постоји основана сумња 
за кривичну одговорност иностраног држављанина чије се изда- 
вање тражи”.

Члан 345. На крају првог става место <речи „бекства“ ста- 
вити „бегства”. У другом ставу, други и шести ред, и у дру- 
гом ставу, први ред, место речи „суд“ ставити „надлежни орган“. 
У трећем ставу, трећи ред, уместо речи „суд” .ставити речи „до- 
маћи надлежни орган“. У четвргом ставу, први ред, после речи 
„тужиоцу“ додати речи „или иследном органу“. (Измене и до- 
пуне Владе ФНРЈ).

Члан 347. Први став мења се и гласи: „Кад окружни суд 
донесе решење поводом захтева за издавање, доставиће решење 
са свима списима Врховном суду ФНРЈ ради доношења коначне 
одлуке“. У другом ставу, први ред, место речи „министар право- 
суђа“ ставити „врховни суд“. У трећем реду место речи „допу- 
штено” ставити „дозвољено”. Трећи став мења се и гласи: „Вр- 
ховни суд ФНРЈ вратиће списе са својим решењем окружном 
суду, а владу стране државе обавестиће о решењу преко Мини- 
старства правосуђа ФНРЈ дипломатским путем“. (Измене и до- 
пуне Владе ФНРЈ).

Члан 348. У другом ставу, први ред, место речи „Министар 
правосуђа“ ставити „врховни суд“. (Измене и допуне Владе 
ФНРЈ).

Члан 352. Уместо речи „30“ ставити речи „тредесетог“, а реч 
„ФНРЈ“ иописати.

Поред ових измена и допуна, Одбор je учинио и потребне 
стилске и техничке исправке.



Подносећи Већу народа овај извештај, Законодавни одбор 
моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Милош Царевић.

Ч ланови:

Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. p., 
Јоза Миливојевић» с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Оре- 
шчанин, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Милан 
Поповић, с. p., Јосип Рус, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош 
Царевић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Косан Павловић, с. p., 

Радован Поповић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Н А Р О Д Н А  СКУПИГПИНА Ф Н РЈ
CABE3HO В Е Ћ Е

Законоданни одбор 
Бр. 157 

25 септембра 1948 год.
Б еогр ад

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

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 септембра 1948 
године претресао je Предлог закона о кривичном поступку, до- 
стављен му од Претседника Савезног већа, а који je на основу 
чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.

После свестраног проучавања овог законског предлога, и на 
основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, по- 
стигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних одбора 
оба већа, Законодавни одбор Савезног већа учинио je следеће 
измене и допуне у законском предлогу:

Сеиретар 
Рато Дугоњић, с. .р

Претседн.ик 
Законодавног одбора 

Божидар Масларић, с. р.



( Т е к с т  и з м е н а  и  д о п у н а  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  
и д е н т и ч а н  je  ca т е к с т о м  и з м е н а  и  д о п у н а  З а к о н о д а в н о г  о д б о р а  
В е ћ а  н а р о д а . )

Одбор je узео у разматрање и после дипкусије одбацио 
предлог народног посланика др Светозара Ритига за допуну члана 
164 овог законског предлога, који гласи: „Верски претставници о 
ономе, што им je исповеђено или иначе под условом званичног 
духовног ћутања поверено.”

Подносећи Савезном већу овај извештај, Законодавни одбор 
моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je др Јерко Радмиловић.

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с, p., Радован Мију- 
шковић, с. p., др Јаков Гргурић, с. p., Иван Гранђа, с. p., др Јерко 
Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, .с. p., Милош Минић, с. p., Лајчо 
Јарамазовић, с. p., Јоже Лампрет, с. p., Сулејман Филиповић, с. p., 
Филип Лакуш, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., Михаило Ђуровић, с. р.

Секретар 
др Макс Шнудерл, с. р.

Пр.етсед;Н,ик 
Законодавног одбора 
Моша Пијаде, с. р.

Ч лаиевм:
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П P Е Д Л О Г
3AK0HA O КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ 

ДУЖНОСТИ

Ч л а н  1
Д о  д о н о ш е њ а  и  с т у п а њ а  н а  с н а г у  п о с е б н о г  д е л а  К р и в и ч н о г  

з а к о н и к а  з а  к р и в и ч н а  д е л а  п р о т и в  с л у ж б е н е  д у ж н о с т и  с у д и ћ е  с е  
и  к а з н е  и з р и ц а т и  п о  о в о м  з а к о н у .

I
Појам службеног лица

Ч л а н  2
Као службена лица у смислу овог закона сматрају се: држав- 

ни службеници, чланови претставничких тела кад врше стално или 
привремено дужност у органима државне власти или у њиховим 
извршним и управним органима, лица која врше руководне, адми- 
нистративне или стручне дужности у задружним, синдикалним или 
инвалидским организацијама и њиховим установама и предузе- 
ћима, као и лица која, стално или привремено, са платом или без 
плате врше на основу овлашћења датог законом и другим општим 
прописима одређене државне задатке.

II

Злоупотреба службеног положаја или овлашћења

Ч л а н  3

Службено лице које, користећи свој положај или службено 
овлашћење, изврши радњу која није изазвана потребом службе 
него његовим штеточинским односом према служби или њего- 
вим користољубивим или другим личним побудама противним ин- 
тересима службе, па услед тога наступи поремећење правилног



функционисања државног надлештва, државне или друштвене 
установе или предузећа, или неизвршење одређених задатака 
надлештва, установе или предузећа, или повреда личности и дру- 
гих права грађанина или знатна имовинска штета,

казниће се лишењем слободе најмање шест ме- 
сеци или лишењем слободе с принудним радом 
до пет година.

Ако услед злупотребе службеног положаја или овлашћења 
наступи теже поремећење правилног фувкционисања државног 
надлештва, државне или друштвене установе или предузећа, или 
неизвршење у већој мери одређених задатака надлештва, уста- 
нове или предузећа,

учинилац he се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом до дванаест година.

Прекорачење службеног овлашћења

Члан 4
Службено лице које, у вршењу службе из штеточинског од- 

носа према служби или из користољубивих или других личних 
побуда противних интересима службе, изврши радњу којом очи- 
гледно прекорачи границе овлашћења која су му дата на основу 
закона и других општих прописа и тиме проузрокује једну или 
више последица одређених у чл. 3 овог закона,

казниће се лишењем слободе најмање три ме- 
сеца или лишењем слободе с принудним радом 
до пет година.

Ако je при прекорачењу службеног овлашћења вршено на- 
сиље, злостављање или употребљено оружје,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом до дванаест година.

Невршење службене дужности

Члан 5
Службено лице које je no службеној дужности обавезно да 

изврши одређену службену радњу, па из штеточинског односа 
према служби или користољубивих или других личних побуда 
противних интересима службе пропусти да je изврши, иако je 
могло извршити, и тиме проузрокује једну или више последица 
одређених у чл. 3 овог закона,

казниће се лишењем слободе.



Самовласно напуштање службеме дужности

Члан 6
Лице које из штеточинских односа према служби или из ко- 

ристољубивих или других личних побуда противних интересима 
службе напусти вршење службене дужности или се не јави на 
одређену или на основу закона упућену дужност или уопште на- 
пусти службу и тиме проузрокује једну или више последица од~ 
ређених у члану 3 овог закона,

казниће се лишењем слободе најмање три Me
cena или лишењем слободе с принудним' радом 
до пет година.

Несавесно или немарне вршење службене дужности

Члан 7
Службено лице које несавесно или немарно врши поверене 

службене послове, што се нарочито изражава у одуговлачењу, 
задоцњавању или ометању рада саобраћаја, транслорта или дру- 
гих служби, надлештава, установа и предузећа, или у необезбе- 
ђивању или губитку поверених ствари, вредности, службених 
списа и предмета, или у састављању погрешних планова, биланса, 
калкулација, пројеката, предрачуна и података или уопште у дру- 
гим пропухитањима штетним за вршење службе или личности и 
права грађана и тиме проузрокује једну или више последица из 
члана 3 овог закона,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до четири године.

Тешко дело злоупотребе службеног положаја или овлашћења, 
прекорачења службеног овлашћења, невршења службене дужно- 
сти, самовласног напуштања службене дужности и штетно —  

бирократског (несавесног или немарног) вршења дужности

Члан 8
У случајевима злоупотребе службеног положаја или овла- 

шћења, прекорачења службеног овлашћења, невршења службене 
дужности, самовласног напуштања службене дужности, или не- 
савесног или немарног вршења службене дужности (чл. 3—7), 
ако je чињењем или нечињењем службеног лица на руководећем 
или непосредно одговорном месту проузрокована у држзвном 
надлештву, државној или друштвеној установи или предузећу, a 
нарочито у оним државним организацијама јединицама које руко-



воде производњом, расподелом, кредитом или транспортом дезор- 
ганизација која je онемогућила њихов рад или нанесена штета 
великог размера или проузроковане тешке повреде личностн и 
права грађанина,

учинилац he се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање пет година и конфиска- 
цијом имовине.

Ако je дело из претходног става овог члана имало још и п о  
себне тешке последице за читаву грану народне привреде или 
склоп државних или друштвених надлештава, установа или пре- 
дузећа или за живот грађана,

учинилац he се казниги смртном казном и кон- 
фискацијом имовине. 

т
Подривање ауторитета или угледа власти

Члан 9
Члан претставничког органа државне власти (народни посла- 

ник или народни одборник) који у служби или ван ње недостој- 
ним држањем, поступцима или на други начин јавно подрива или 
уопште дискредитује ауторитет или углед народне власти,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до две године.

Судија, судија-поротник, арбитар или друго службено лице 
на руководећем положају у државним надлештвима, устан&вама 
и предузећима за дело подривања ауторитета или угледа народне 
власти,

казниће се казном прописаном у ставу 1 овог 
члана.

Саопштавање поверљивих података
Члан 10

Службено лице које објави или непозваном лицу саопшти 
или омогући да сазна податке поверљиве природе, које je у слу- 
жби дознало, или те податке противправно прибавља или не- 
овлашћено скупља,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до пет година.

Кривично je одговарно за дело из става 1 овог члана и лице 
које чини саопштавање поверљивих података и после престамка 
службе.



Ako je  дело из става 1 овог члана учињено из нехата,
учинилац ће се казнити поправним радом или 
лишењем слободе до две године.

Очигледна повреда закона

Члан 11
Службено лице које у вршењу службе донесе незаконити акт 

или на други начин очигледно погази закон у намери да себи 
или неком другом користи или некога оштети или из каквих дру- 
гих личних иобуда противних интересима службе,

казниће се лишењем слободе најмање шест ме- 
сеци, уколико не чини тиме теже кривично дело.

Ако дело из става 1 овог члана учини судија, судија-порот- 
ник или арбитар,

казниће се лишењем слободе најмање годину 
дана или лишењем слободе с принудним радом 
до пет година.

Примање мита

Члан 12
Службено лице које прими или захтева поклон или какву 

другу корист да у кругу свог службеног овлашћења изврши слу- 
жбену радњу коју не би смело да изврши или не изврши коју би 
морало извршити,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до пет година.

Службено лице које прими обећање мита или изазива мито 
да изврши односно не изврши радње предвиђене у ставу 1 овог 
члана,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде, а у тежим случајевима казнама прописа- 
ним у ставу 1 овог члана.

Службено лице које прими или захтева поклон или какву 
другу корист да у кругу свог службеног овлашћења изврши 
радњу коју би мо*рало да изврши или да не изврши радњу коју 
не би смело извршити,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до пет година.



Службено лиде које прими обећање мита или изазива мито 
да изврши односно да не изврши радње ттредвиђене у ставу 3 
овог члана,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до три године, а у тежим случајевима 
казнама прописаним у ставу 3 овог члана.

Службено лице које после извршења односио неизвршења 
службене радње, наведене у претходним ставовима овог члана, 
а у вези са њом, прими поклон или какву другу корист,

казниће се попразним радом или лишењем сло- 
боде до две гоидне.

Тешко дело примања мита

Члан 13
Ако je примање мита извршено од стране члана претставнич- 

ког органа државне власти, судије, судије-поротника, арбитра или 
од службеног лида на руководећем положају или ако je мито 
изнуђено или ако je примање мита вршено систематски,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање једну годину и конфиска- 
цијом имо-вине.

Давање мита
Члан 14

Ко службеном лицу учини или обећа поклон или какву другу 
корист да изврши службену радњу коју не би смело извршити 
или да не изврши службену радњу коју би морало извршити, као 
и лице које посредује у таквом подмићивању службеног лица, 

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до пет година.

Ко службеном лицу учини или обећа поклон или какву другу 
корист да у кругу свог службеког овлашћења изврши радњу коју 
би морало извршити или да не изврши радњу коју не би смело 
да изврши, као и ко посредује при оваквом подмићивању слу- 
жбеног лииа,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до три године.

Лице које je извршило дело давања мита може се ослобо- 
дити казне ако je мито тражено или изнуђено и учинилац одмах



после давања мита добровољно о томе обавести јавног тужиоца, 
иследне органе, суд или старешине службеног лица које je при- 
мило мито.

Противзаконито посредовање

Члан 15
Службено лице које уз награду или из других користољуби- 

вих побуда неовлашћено посредује да се једна службена радња 
изврши или не изврши.

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
' боде до две године.

Службено лице које посредује да се једна незаконита радња 
изврши или-да се законита радња не изврши,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде.

Ако je дело из става 2 овог члана извршено уз «аплату или je 
систематски вршено,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом до пет година.

III

Злоупотреба у изборном поступку

Члан 16
Члан бирачког одбора или које друго службено лице које 

намерно врши неправилно пребројавање гласова, фалсификовање 
изборних докумената или друге противправне радње, којима се 
врши повреда бирачких права грађана или изборног поступка,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до три године.

Противзаконито лишење слободе-, задржавање и привођење

Члан 17
Службено лице које неког противзаконито лиши слободе или 

противзаконито држи лишена слободе или противзаконито при- 
веде државним органима,

казниће се поправним радом а у тежим случаје- 
вима лишењем слободе до три године.



Противзаконито изнуђивање исказа

Члан 18
Службено лице које противзаконитим средствима изнуди 

исказ или које приликом саслушања примени каква противзако- 
нита средства,

казниће се лишењем слободе најмање шест ме- 
сеци или лишењем слободе с принудним радом 
до пет година.

Противзаконито вршење претреса стана или лица

Члан 19
Службено лице које противзаконито врши претрес стана или 

просторија или лица,
казниће се поправним радом, а у тежим случа- 
јевима лишењем слободе до две године.

Службено лице које приликом претреса стана или просторија 
или лица противправно 'присвоји или омогући да други против- 
правно присвоји ствари које су својина претресеног лица или 
неког другог,

казниће се лишењем слободе најмање шест ме- 
сеци или лишењем слободе с принудним радом 
до десет година.

Противзаконито ослобођење затвореника

Члан 20
Службено лице које противзаконито ослободи лице лишено 

слободе које му je поверено на чување или му помаже да побегне 
или му омогућава недозвољену везу или претшоку ради припре- 
мања или организовања бекства,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до пет година.

Неправилно вршење поштанске, телеграфске, телефонске 
и радио службе

Члан 21
Ако службено лице које врши поштанску службу предату 

пошиљку пошти отвори без одобрења или наредбе надлежног 
државног органа, или je уништи, прикрије, или je ттреда лицу



коме није упућена, или саопшти непозваном лицу садржину по- 
шиљке односно податке о њој,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде.

Ако службено лице које врши телеграфску или радио-теле- 
графску службу намерно у телеграфу нешто изостави или измени 
или дода, односно телеграм не отправи или не преда овлашћеном 
лицу или његову садржину односно податке о њему другоме 
саопшти, или ако уништи телеграм,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до две године.

Ако службено лице које врши телефонску службу допусти 
или омогући прислушкивање разговора на телефону непозваном 
лицу или ако другоме саопшти податке о вођеном разговору које 
je сазнало при вршењу службе,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до годину дана.

Ако службено лице које врши радио-дифузну службу 
неовлашћено саопштава вести или податке или допушта да то 
други чини преко радио службе,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде.

Ако дело из претходног става изазове теже друштвене по- 
следице,

учинилац he се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом до десет година.

IV
Проневера у службеној дужности

Члан 22
Службено лице које у своју корист или у корист неког дру- 

гог присвоји имовину или имовинска права која су му поверена у 
служби или која су му доступна у вези његове службе,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до десет година.

Ако je ово дело извршено од стране службеног лица на руко- 
подећем положају или од службеног лица коме су дата изузетна



овлашћена или ако су присвојени предмети од посебне важности 
за државу,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом и конфискацијом имозине.

У нарочито тешким случајевима дела из ст. 1 и 2, кад je 
проузроковано оштећење великих размера или на систематски 
начин,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање пет година и конфиска- 
цијом имовине или смртном казном.

Послуга у службеној дужности

Члан 23
Службено лице које се послужи новцем, хартијама од вред- 

ностл или другим стварима које су му у служби поверене или 
које су му доступне у вези његове службе или преда новац, хар- 
тију од вредности или друге ствари неком другом лицу ради 
послуге,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до три године.

Ако je дело извршено у сврху шпекулације,
учинилац he се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање једну годину и конфи- 
скацијом имовине.

Противзаконита наплата

Члан 24
Службено лице које од неког намерно наплати што овај није 

дужан платити или наплати више него што je овај дужан да плати 
или исплати мање него што je дужан испдатити, '

казниће се новчаном казном, поправним радом 
или лишењем слободе до три године.

Фалсификат и уништење службеног печата, исправа или списа

Члан 25
Службено лице које у службени печат, жиг, књигу, записник, 

исправу или спис унесе неистините податке или својим потписом 
односно службеним печатом овери књигу, записник, иоправу или 
спис са неистинитом садржином, иако je знало за њихову неисти-



нитост, или такве предме.те уништи, прикрије, у већој мери оште- 
ти или на други начгон неупотребљивим учини,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до пет година.

Службено лице које, знајући за неистинитост службеног пе- 
чата, жига, књиге, списа, записника, исправа или списа у служби 
их употреби као истините или које својим потписом односно слу- 
жбеним печатом омогући прављење или употребу фалсификова- 
них печата, књига, записника, исправа или списа,

казниће се казнама прописаним у ст. 1 овог 
члана.

Тешко дело фалсификата и уништења службеног печата, 
исправе или списа

Члан 26
Ако je дело фалсификата или уништења службеног печата, 

жига, књиге, записника, исправе или списа учињено из штеточин- 
ског односа према служби или из користољубивих и других лич- 
них побуда, или ако je оно учињено од стране службеног лица на 
руководећем положају или од стране лица коме су дата изузетна 
овлашћења, или ако je дело имало за последицу наношење штете 
већих размера,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање две године и конфиска- 
цијом имовине.

Неуредно вођење књига

Члан 27
Ако службено лице не води прописане књиге или их неуредно 

води у циљу да прикрије своју или туђу недопуштену радњу, 
или из других личних побуда противних интересима службе,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до пет година.

Члан 28
За дела из члана 4 став 2, члана 8, 9, 11 став 2, члана 13, 21 

став 5, члана 22 став 2 и 3, члана 23 став 2 и члана 26 овог закона 
надлежан je окружни суд, а за сва остала дела надлежан je сре- 
ски суд.



Завршне одредбе

Члан 29
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије.“

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ 

СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ
I

Поред Приједлога закона о кривичним дјелима против опште- 
народне имовине, имовине задружних и других друштвених opra- 
низадија, Влада ФНРЈ износи VI засједању Народне скупштине 
ФНРЈ и Приједлог закона о кривичним дјелима против службене 
дужности. Оба ова закона претстављају постепену и систематску 
изградњу Посебног дијела нашег јединственог Кривичног зако- 
ника. Али, док je први закон проширење и даља разрада поставки 
већ постојећег мривичног Закона о заштити општенародне имо- 
вине и имовине под управом државе, дотле je Приједлог закона
о кривичним дјелима против службене дужности нов закон. У 
нашем новом кривичном законодавству још нису на систематски 
начин била одређена кривична дјела којима се врше повреде слу- 
жбене дужности. Ову празнину попуњава Приједлог закона о мри- 
вичним дјелима против служб&не дужности.

Приједлог закона о кривичним дјелима лротив службене ду- 
жности лретставља важну и нову карику у изградњи Посебног 
дијела нашег Кривичног законика. По карактеру кривичних дјела 
у својству учинилаца ових дјела он je један иов кривични закон. 
Буржоаско кривичио законодавство познаје само поједина од кри- 
вичних дјела која се врше против службене дужности. Карактер 
капиталистичке привреде којом управљају приватни капиталисти 
и карактер државног апарата којим управл>а послушна бирокра- 
тија у рукама владајуће експлоататорске класе противе се постав- 
љању чврсте и систематске кривичио-правне заштите функциони- 
сања државне службе. Напротив, интерес je владајуће буржоа- 
зије да њен послушни, бирократски апарат, кад je то у интересу 
њених класних интереса, врши злоупотребу, прекорачења дужно- 
сти, малверзације и незаконитости против друштва, против широ- 
ких слојева трудбеника.



У социјалистичкој држави и у држави која изграђује соци- 
јализам државни апарат има суштински друкчију улогу. To je  
апарат који активно руководи привредом и другим областима 
културног и друштвеног живота. Од правилног функционисања 
државног апарата, од савесног и законитог вршења службене 
дужности зависи несметани развој социјализма, јачање лри- 
вреде, одбранбене и морално-политичке снаге земље, развој мате- 
ријалног благостања трудбеника и заштита права грађана. To 
објашњава зашто je први социјалистички кривични законик, Кри- 
вични законик РСФСР, посветио службеним кривичним дјелима по- 
себну главу. На истим основама и из истих разлога постављен je 
и предложени кривични Закон о кривичним дјелима против слу- 
жбене дужности, који садржи кривична дјела једне посебне главе 
Посебног дијела нашег Кривичног закомика.

II
Наша je Влада од почетка поклањала нарочиту пажњу разви- 

јању и учвршћењу новог државног апарата, који ће свјесно слу- 
жити народу и у кога би народни слојеви имали пуно повјерење. 
У том циљу донесен je и низ опћих прописа, који одређују права 
и дужности функцинера и службеника државног апарата, пред- 
виђају њихово стручно и идеолошко уздизање, дисциплинс^у 
одговорност и др. Између тих прописа нарочито важно мјесто за- 
узима Основни закон о државним службеницима као и остали про- 
писи, који разрађују тај закон.

Стварање чврстог државног апарата налази своје пуно оправ- 
дање у чињеници да се том државном апарату у народној држави 
повјеравају огромне материјалне вриједности, да му се повјерава 
остварење планова за изградњу новог, социјалистичког друштва. 
Правилан рад државног апарата je неопходан увјет за социјали- 
стичку изградњу, јер je тај апарат позван да практично проведе 
задатке садржане у законима и другим опћим пролисима, који 
иду за тим да се учврсти економска и одбранбена моћ наше земље 
и изгради социјализам.

Повјерење и брига коју «ародна држава показује према слу- 
жбеницима и велики задаци који стоје пред овима захтијевају од 
сваког трудбеника тог апарата да буде примјер дисциплине и да 
његов рад буде у сугласности са законским прописима и захтје- 
вима социјалистичке изградње.

Наш државни апарат, углавном, одговара својим задацима и 
испуњава постављене дужности. Али, то не значи да се у њему 
не нађу и штеточински, заостали и уопште негативни елементи.



Још има појединаца који, увучени у државни апарат, ометају 
HieroB правилан рад, крше законитост и врше повреде права гра- 
ђана. Одговарајућа будност и коначно репресија према тим еле- 
ментима један je од важних увјета за учвршћење државног апа- 
рата и законитости.

Због свега тога потребно je да се државни апарат заштити 
од таквих елемената.

III
Имајући у в и д у  заштиту цјелокупног државног апарата, са 

којим овај законоки пројекат изједначује и апарат задруга и по- 
јединих друштвених организација чија je дјелатност тијесно ве- 
зана са функционисањем државног апарата, и предвиђа да кри- 
вична дјела против службене дужности могу извршити не само 
државни службеници и чланови претставничких тијела, већ и 
особе које на основу овлашћења даног законом или другим опћим 
прописима врше одређене државне задатке привремено или стално, 
са плаћом или без плаће. Са авим асобама у погледу кривичне 
одговорности за дјела против службене дужности изједначавају 
се особе које врше руководне, административне или стручне ду- 
жности у задружним, синдикалним или инвалидским организаци- 
јама, њиховим установама и предузећима. Због тога приједлог 
закона у првом реду точно одређује ко може бити учинилац кри- 
вичног дјела против службене дужности, тј. ко се сматра службе- 
ном особом.

Ова ширина у појму службеног лица посљедица je ширине 
социјалистичке изградње у Федеративној Народној Републици 
Југославији.

Нарушавање правилног рада државног апарата може имати 
различити ступањ друштвене опасности. Оно може претстављати 
дисдиплински прекршај, а може бити и такве природе да прет- 
ставља, поред постојања других елемената, друштвено опасно 
дјело, које се карактеризира као кривичио дјело.

Централно питање приједлога закона јесте питање појма и 
значаја службеничког кривичног дјела. Потребно je одмах рећи 
да je у нашој држави најопштији и најважнији метод за пости- 
зање правилног рада државног апарата и службених лица метод 
идеолошко-политичког и стручног васпитања службеника. Стални 
успјеси у изградњи сацијализма утичу на политичко васпитање 
маса, на проширење друштбене социјалистичке свијести наших 
л>уди. Али, баш услијед сталног процеса изградње социјализма, 
који се одвија кроз упорну борбу против противљења и отпора



свргнутих друштвених класа, као и усљед упорног задржавања 
у 'свијести људи остатка старог експлоататорског друштва и 
васпитања, у нашој земљи неизбјежно се морају употребљавати 
и друга два метода ради заштите државног апарата, његове ефи- 
касности и чистоте и односа и права које je он дужан да штити. 
Први je метод одржавање дисциплине помоћу дисциплинске од- 
говорности. Други je метод одржавање правилности функциони- 
сања и чврстине самог државног апарата, помоћу кривично-правне 
одговорности.

Опште узев, повреде службене дужности у нашој држави у 
већем броју случајева не прелазе повреду унутрашњег реда, 
радне и службене дисциплине, претстављају, дакле, само дисци- 
плинске прекршаје. Међутим, иако у мањем броју случајева и 
ређе, повреде службене дужности добијају и добијаће карактер 
напада на функционисање државних надлештава, установа и по- 
дузећа и са њима изједначених установа и друштвених организа- 
ција, као и форму тежих повреда права и личности грађана. У 
овом случају повреде службене дужности имају не само далеко 
већу опасност, него претстављају ггринципијелно друкчије дјело 
по свим својим објективним и субјективним елементима него што 
je дисциплински прекршај. To опет не значи да кривична одговор- 
ност у овом случају неће обухватити и дисцитишнску одговорност 
учиниоца.

Услијед релативне и опољне сличности дисцишлинског прекр- 
шаја и кривичних дјела против службене дужности приједлог 
овог закона je настојавао да одреди биће службеничког кривич- 
ног дјела што одређеније и прецизније, тежећи тиме да ®ећ по 
спољном опису његових елемената буде јасна и очигледна разлика 
између ових кривичних дјела и дисциплинског прекршаја.

За постојање основних и општих кривичних дјела против слу- 
жбене дужности, као што су злоупотреба службеног положаја и 
о влаш ћ ењ а, прекорачење службеног овлашћења, невршење слу- 
жбене дужности, самовласно напуштање службене дужности, за- 
кон одређује елементе који карактеришу како објекат и објек- 
тивну ст.рану, тако и субјекат и субјективну страну бића ових 
дјел а . Поред радње извршења која се увек јавља у противправном 
или бар несавјесном и немарном понашању учиниоца, за посто- 
ја њ е  службеничких кривичних дјела потребно je наступање одре- 
ђене посљедице која се изражава у поремећењу правилног функ- 
ц ион и сањ а државног надлештва, државне или друштвене установе 
или подузећа или у неизвршењу одређених задатака установе или 
п одузећ а , или у повреду личности и других права грађана или 
у некој другој знатнијој имовинској штети (члан 2). Beh ове



радње и посљедице показују битну суштинску разлику између 
дисциплинских прекршаја и службеничких кривичних дјела. Док 
дисциплински прекршај не прелази границе повреде раДне и слу- 
жбене дисциплине апарата, дотле кривично дјело неизбјежно мора 
да претставља повреду самог тог апарата, његово функционисање, 
његовог несметаног вршења постављених задатака содијалистичке 
изградње или повреду личности и других права које народна 
држава гарантује Уставом грађанима.

С друге стране, за постојање ових кривичних дјела потребно 
je да постоји одређено својство службеног лица, а често и његов 
посебни службени положај у државном апарату (као што je слу- 
чај тешког дјела*злоупотребе службеног овлашћења, прекорачења 
овлашћења и других из члана 7 приједлога, или дјела подривања 
ауторитета или угледа власти). Исто тако службеничка кривична 
дјела, осим малог броја изузетака, могу се извршити само уз по- 
стојање умишљаја учиниоца. Ако учинилац није свјестан рад- 
ње и посљедице дјела, нема кривичне одговорности за службе- 
ничка кривична дјела. Осим тога, приједлог тражи и друге еле- 
менте који карактеришу субјекта и субјективну страну. Тако код 
највећег броја ових службеничких дјела учинилац мора показати 
штеточински однос према служби или мора имати користољубиве 
или друге личне побуде противне интересима службе, да би извр- 
шено дјело било кривично дјело по приједлогу овог закона.

Овај метод пажљивог, прецизног и одређеног прописивања 
службеничких кривичних дјела доказује сву деликатност ове врсте 
кривичне одговорности и обазривост са којом се мора поступати^ 
приликом оцјењивања кривичне одговорности и евентуалног изри- 
цања казне кад je кривична одговорност утврђена. Ово налаже 
нашим органима кривичног гоњења и органима правосуђа да се 
потпуно упознају са теоријом службеничких кривичних дјела, са 
суштинском разликом између дисциплинске и кривичне одговор- 
ности и са системом и обележјима кривичних дјела одређеним у 
приједлогу овог закона. При таче, наравно, потјзебно je увијек 
имати у виду да je приједлог овог криоичног закона, као и остали 
наши кривични закони, саставни дио нашег Кривичног законика. 
To значи да се за утврђивање кривичне одговорности за службе- 
ничка дјела и за евентуално изрицање казни против њихових учи- 
нилаца имају према конкретним околностима дјела и учиниоцима 
утврдити и примјенити сви услови и основи за постојање кри- 
вичне одговорности као и други важни принципи Опћег дијела 
нашег Кривичног законика, који захтијевају да одговарају само 
стварни учиниоци за њихово учињено дјело одређене друштвене 
опасности предвиђене законом и да та одговорност мора бити



индивидуализирана, да изречена казна тачно одговара конкретној 
друштвеној опасности дјела и учиниоца и другим важним момен- 
тима.

Само полазећи од ових општих поставки биће могућно да се 
правилно примјени казна предвиђена за службеничка кривична 
дјела која даје могућност за потпуно спровођење принципа инди- 
видуализације казне. Сваки аутоматизам и механичка примјена 
система казне из приједлога овога закона били би противни прин- 
ципима израженим у њему, као и општим начелима нашег кри- 
вичног законодавства.• —

Сама техника у приједлогу овог закона има за циљ да олакша 
правилну примјену закона одређујући како основну унутрашњу 
расподјелу на глав«€ групе кривичних дјела против службене ду- 
жности, тако и одређујући називе тих дјела. Сагласно томе, при- 
једлог предвиђа три групе ових дјела: опћа кривична дјела про- 
тив службене дужности (II), специјална кривична дјела против 
службене дужности (III) и кривична дјела против службене ду- 
жности која се појављују као квалификоваиа врста опћих кри- 
вичних дјела. Ова подјела олакшава правил-но квалификавање кон- 

'кретних кривичних дјела и њихово разграничавање од других кри- 
вичних дјела. Називи појединих кривичних дјела треба да омо- 
гуће правилно квалификовање конкретних кривичних дјела и да 
олакшају тачну примјену начела индивидуализације казне.

IV

Приједлог закона о кривичним дјелима против службене ду- 
жности садржи најважније елементе за правилно и законито го- 
њење и кажњавање учинилаца ових дјела. Међутим, потребна he 
бити даља теориска разрада наше правне науке и стваралачки рад 
наших судова, нарочито виших, да се у примјени остваре постав- 
љени принцигси овог 'Приједлога закона. Наши органи кригвичног 
гоњења и правосуђ^ морају прићи примјени овог закона са свом 
дужном обазривошћу и разумијевањем његових основних поставки, 
наоружани политички правилним и стручним познавањем нашег 
државног апарата, развијајући стално будност према разним фор- 
мама штеточинских дјелатности у државном апарату и према чу- 
Бању и заштити личности и права нашег грађанина. To све пока- 
зу је  д а  приједлог овог кривичног закона претставља ново сред-



ство  к а к о  за  у ч в р ш ћ е њ е  и м о р а л н о -п о л и т и ч к у  чи сто ту  ап ар ата , 
т а к о  и за  д аљ е  ч у в а њ е  и у ч в р ш ћ е њ е  за к о н и т о с т и  у Ф ед ер ати в н о ј 
Н а р о д н о ј Р е п у б л и ц и  Ју г о с л а в и ји .

15 септембра 1918 гидине 
Београд

Министар правосуђа ФНРЈ 
Фране Фрол, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА 

ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

НАРОДНА СК1УПШТИНА ФНРЈ 
В Е Ћ Е  Н А Р О Д А  

Законодавни одбо-р 
Бр. 56

27 септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Већа народа Народне скупштине ФНРЈ на 
својим седницама од 23 и 27 септембра 1948 године претресао je 
Предлог закона о кривичним делима против службене дужности, 
достављен му од Претседништва Већа народа, а који je на основу 
чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.

После свестраног проучавања горњег заканског предлога, a 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних од- 
бора оба већа, Законодавни одбор Beha народа доставља Већу 
следеће измене и допуне:

У темсту предлога закона наслове подвући, а римске брајеве 
брисати.

Чл. 2. У седмом реду, после речи „плате” ставити запету, a 
после речи „врше“ додати речи „или су позвана да врше одређене 
државне задатке” . У последњем реду, после речи „прописима” 
ставити тачку и брисати речи „одређене државне задатке“.



Чл. 4. У петом реду уместо речи „одређених“ ставити реч 
,.,наведених“.

Чл. 5. У петом реду уместо речи „одређених ставити реч 
„наведених“.

Чл. 6. У првом реду, испред речи „Лице” ставити реч „Слу- 
жбено” а реч „лице” писати малим словом. У трећем >реду, после 
речи „дужности“ ставити запету, а после речи „одређену“ брисати 
реч „или” и додати речи „дужност или на дужност на коју je”. У 
четвртом реду место речи „упућену“ ставити „упућен“ и запету 
а брисати реч „дужност“. У петом реду место речи „одређених“ 
ставити „наведених” .

Чл. 7. У шестом реду, после речи „података” ставити запету. 
У седмом реду место речи „личности“ ставити „за личност“ и ме- 
сто речи „грађана“ ставити „грађанина“.

У поднаслову изнад члана 8, у трећем реду, брисати речи 
„штетно-бирократског“ и заграде.

Чл. 8. Први став мења се и гласи: „У случајевима злоупотребе 
службеног положаја или овлашћења, прекорачења службеног 
овлашћења, невршења службене дужности, самовласног напу- 
штања службене дужности, или несавесног или немарног вршења 
службене дужности (чл. 3— 7 овог закона), када службено лице 
на руководећем или непосредно одговорном месту својим чиње- 
њем или нечињењем проузрокује дезоргаиизацију у државном 
надлештву, државној или друштвеној установи или предузећу, a 
нарочито у оним државним организационим јединицама које ру- 
ководе производњом, расподелом, трговином, кредитом или транс- 
портом и кад je том дезорганизадијом онемогућен њихов рад или 
нанесена штета великог размера или тешке повреде личности и 
права грађанина,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање пет година и конфиска- 
цијом имовине.“

Чл. 9. У другом ставу, други ред, после речи „предузећима“ 
ставити запету. У петом реду место броја „1“ ставити „првог“.

Чл. 10. У првом ставу, други ред, после речи „природе“ бри- 
сати запету, у истом реду место речи „дознале“ ставити „сазнале“. 
Други став мења се и гласи: „Истом казном казниће се и лице које 
саопштава поверљиве податке из претходног става и после пре- 
станка службе.”

У поднаслову изнад члана 11 место речи „очигледна“ ставити 
реч „намерна“.



Чл. 11. У првом ставу, други ред, брисати реч „очигледно“. 
У петом реду, после речи „слободе“ додати речи „до четири го- 
дине“ а остатак реченице брисати до краја. У другам ставу, први 
ред, место броја „1” 'ставити „првом”. У трећем и четвртом реду 
брисати речи „најмање годину дана“ а у петом реду уместо речи 
<„пет“ ставити „четири“.

Чл. 12. У трећем реду, после речи „изврши” додати речи 
>,службену радњу“. У шестом реду место „пет“ ставити „осам“. 
У другом ставу, у другом и последњем реду, место броја „1“ ста- 
вити „првом“. У ставу трећем, у шестом реду, место „пет година“ 
ставити „осам година”. У четвртом ставу, у другом реду, место 
речи „радњу“ ставити „радње“ а место „три“ ставити „трећем“, 
у шестом реду место „три“ ставити „трбћем“.

Чл. 14. У трећем и четвртом реду уместо речи „и лице које 
посредује у таквом” ставити речи „и ко лосредује при аваквом”. 
У другом ставу, у трећем реду, уместо речи „да изврши“ ставити 
„извршити“. У трећем ставу, у другом реду, уместо „и“ ставити 
„и ако”.

Чл. 15. У трећем ставу уместо „2“ ставити „другог“, а уместо 
речи „наплату“ ставити „награду“.

Чл. 19. У првом реду, после речи „стана” ставити запету и 
брисати реч „или“. У другом ставу, шести ред, место „десет“ ста- 
вити „осам“.

Чл. 20. У седмом реду место „пет“ ставити „осам“.
Поднаслов изнад члана 21 мења <се и гласи: „Повреда тајности 

пи-сама и других средстава општења” .
Чл,. 21 мења се и гласи: „Службено лице запослено у по- 

штанској, телеграфској и радио-служби које кршећи намерно пра- 
вила службе отвори писмо, телеграм или друго средство општења, 
или које непозваном лицу саопштава њихову садржину или на 
други начин врши повреду тајности писања и других средстава 
општења,

, казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде.

Службено лице запослено у тел^фонској или телеграфској 
служби., које кршећи намерно правила службе прислушкује разго- 
воре, другоме саопштава податке о вођеним разговорима или на 
други начин врши повреду тајности општења,

казниће се казном предвиђеном у ставу првом 
овог члана.”

Додаје се нов наслов који гласи: „Неправилно вршење по- 
штанске, телеграфске, телефонске службе и радио-службе“.



Додаје се h o b  члан 22 који гласи: „Службено лиц.е запослено 
у поштанској, телеграфској, телефонској служби или радио-слу- 
жби, које кршећи намерно правила службе у гшсму, телеграму 
саопштењу или другом средству општења изоставља, мења д0- 
даје, или ова средства општења уништава или прикрива, или их 
неовлашћеном лицу упућује или са задоцњењем одашиље или 
предаје, или на други начин врши повреду правилног вршења 
службе,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде.

Службено лице запослено у радио-дифузној служби које 
кршећи намерно правила службе саопштава вест или податке, или 
допушта да то други чине преко радио-службе,

казниће се лишењем слободе најмање годину 
дана.“

Чл. 22 постаје чл. 23. У трећем реду уместо речи „његове 
службе“ ставити речи „са његовом службом“, у првом ставу. У 
трећем ставу, у првом реду, уместо „ст. 1 и 2“ ставити „ст. првог 
и другог овог члана“ и на крају става, после речи „казном“ бри- 
сати тачку и додати речи ,'и конфискацијом имовине“.

Чл. 23 постаје чл. 24. У првом ставу, трећи ред, уместо речи 
^његове службе“ ставити речи „са његовом службом“. У истом 
реду, после речи „или“ брисати речи „преда новац, хартију од 
вредности или друге ствари неком другом лицу ради послуге“ и 
ставити речи „омогући другом лицу да се послужи таквим «овцем, 
хартијама од вредности или другим стварима,“.

Чл. 24 постаје чл. 25. У првом ставу, у другом реду, место 
речи „да плати“ ставити „платити“.

Чл. 25 постаје чл. 26. У првом ставу, у четвртом реду, после 
речи „садржином“ и у петом реду, после речи „или“ додати реч

и уместо речи „неупотребљеним учини“ ставити „учини не- 
употребљеним.” У другом ставу, други ред, брисати речи „у слу- 
жби их”. У трећем реду, иопред речи „као” додати речи „ове у 
служби“, а иза речи „истините“ ставити запету.

У шестом реду место речи „казнама прописаним“ ставити 
„казном прописаном“. У седмом реду место „ст. 1“ ставити „ставу 
првом“.

Чл. 26 постаје чл. 27. Чл. 27 постаје чл. 28.
У чл. 28, у првом реду, после речи „књиге” и „води” ставити 

запету. У другом реду место речи „недопуштену“ ставити „недо- 
звољену“.



Чл. 28 постаје чл. 29. У првом реду место „8, 9, 11“ ставити 
„8 и 9, члана 11”, испред броја „21” ставити „члана”.

ГТоднаслов „Завршне одредбе” писати „Завршна одредба”. 
Чл. 29 постаје чл. 30.
Поред горњих измена и допуна, Одбор je учинио и потребне 

стилске и техничке исправке.
Подносећи Већу народа овај извештај, Законодавни одбор 

' моли Behe да га у целости изволи усвојити.
За известиоца одређен je Јоза Миливојевић.

Пр-етседн.ик
Секретар Законодавног одбора

Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Ч ш ш в и :

Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. p., 
Јоза Миливојевић, с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Орешча- 
нин с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Милан Попо- 
вић, с. p., Јосип Рус, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош Ца- 
ревић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Косан Павловић, с. p., 

Радован Поповић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА 

ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

НАРОДНА СКУПШПИНА ФНРЈ
CABE3HO В Е Ћ Е

Законодавни одбор 
Бр. 159 

25 -септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 23 и 24 септембра 1948 године претресао 
je Предлог закона о кривичним делима против службене дужности, 
дос^гављен му од Претседника Савезног већа, а који je на основу 
чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.



После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, по- 
стигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних одбора 
оба већа, Законодавни одбор Савезног већа извештава Behe да je 
учинио следеће измене и допуне у горњем законском предлогу:

(Текст измена и допуна Законодавног одбора Савезног већа 
истоветан je ca изменама и допунама Законодавног одбора* Већа 
народа.)

Подносећи Савезном већу ш$ај извештај, Законодавни одбор 
моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Радован Мијушковић.

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Сулејман Фили- 
повић, с. p., Иван Гранђа, с. p., Радован Мијушковић, с. p., др Јерко 
Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, с. p., Лајчо Јарамазовић, с. p., 
Јоже Лампрет, с. p., др Јаков Гргурић, с. p., Филип Лакуш, с. p., 

Мехмед Хоџа, с. p., Михаило Ђуровић, с. р.

Секретар 
др  Макс Шнудерл, с. р.

Претседиик 
Законодавног одбора 
Моша Пијаде, с. р.

Ч лаисви:
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П P Е Д Л О Г
3AK0HA O КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ ОПШТЕНАРОДНЕ 
ИМОВИНЕ И ИМОВИНЕ ЗАДРУЖНИХ И ДРУГИХ ДРУШТВЕНИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 1
До доношења посебног дела Кривичног законика за кривична 

дела против општенародне имовине и имовине задружних и других 
друштвених организација судиће се и казне изрицати по овом 
закону.

Кривично-правна заштита општенародне имовине и имовине 
задружних и других друштвених организација

Члан 2
У циљу заштите материјалне основе за изградњу социјализма 

и за подизање благостања народа у Федеративној Народној Ре- 
публицИ Јјугославији под нарочиту кривично-правну заштиту 
стављају се:

Општенародна имовина, имовина задружних и других дру- 
штвених орга^зација које учествују у изградњи социјализма или 
учвршћењу независности и одбранбене моћи државе, имовина 
којом управљају државни органи, установе или предузећа, за- 
дружне или друге друштвене организације или која се код њих 
налази по другом законском основу, као и приватна имовина одре- 
ђека за друштвену употребу:

Крађа, утаја, противправно присвајање, уништење, оштећење 
и прикривање општенародне имовине и имовине задружних 

и других друштвених организација

Члан 3
Ко какав део општенародне имовине или имовине задружних 

или других друштвених организација украде, утаји или на други



начин противправно присЕоји у намери да себи или другом при- 
бави корист, или ко ту имОвину намерно уништи, оштети или 
прикрије,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до шест година.

Крађа, утаја, противправно присвајање, уништење, оштећење и 
прикривање приватне имовине одређене за друштвену употребу

Члан 4
Ко учини дело из чл. 3 овог закона «а штету нриватне имо- 

вине која je на основу закона или других општих прописа одре- 
ђена као предмет откупа, пописа или других обавеза ради задово- 
љења друштвених потреба,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с принудним радом до шест година.

Тешка дела крађе, утаје, противправног присвајања, уништења, 
оштећења, прикривања општенародне имовине, имовине задру- 
жних и других друштвених организација и приватне имовине 

одређене за друштвену употребу

Члан 5
Ко учини дело из чл. 3 или 4 овог закона обијањем или про- 

ваљивањем, или ко je ради извршења дела имао код себе техничка 
средства или оружје односно опасно оруђе ради напада или од- 
бране, или ако ово дело учини лице коме je услед радног односа 
било приступачно место извршења дела,

казниће се лишењем слободе с прфЈудним радом 
најмање две године.

Кад Дела из чл. 3, 4 и 5 став 1 овог закона истовремено врше
више лида, или кад су учињена за време пожара, поплаве, какве
друге природне непогоде, за време припремног или мобилног 
стања или какве друштвене несреће, или у саставу злочиначких 
урдужења, у ловрату, у већим размерама или систематски, или 
кад су имала за последицу знатније ометање извршења привред- 
них или других задатака социјалистичке изградње,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с гтри- 
нудним радом најмање пет година и конфиска- 
цијом имовине, а у нарочито тешким случаје-
вима смртном казном и конфискацијом имовине.



Ситна дела крађе, утаје, противправног присвајања, уништења, 
оштећења, прикривања општенародне имовине, имовине задру- 
жних и других друштвених организација и приватне имовине 

одређене за друштвену употребу
Члан 6

Ко учини дело ситне крађе, утаје, противправног присвајања, 
уништења, општећења или прикривања општенародне имовине, 
имовине задружних или других друштвених организација, или при- 
ватне имовине одређене за друштвену употребу,

казниће се новчаном казном или поправним 
радом.

За поткрадање или за подмукло вршење дела из претходног 
става,

учинилац ће се казнити лишењем слободе до две 
године.

Превара на штету општенародне имовине, имовине задружних и 
других друштвених организација и приватне имовине одређене 

за друштвену употребу

Члан 7
Ко учини дело преваре на штету општенародне имовине, имо- 

вине задружних и других друштвених организација или приватне 
имовине одређене за друштвену употребу,

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
до шест година.

Ако услед овог дела наступе тешке последице у погледу из- 
вршења привредних и других задатака социјалистичке изградње, 

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање две године и конфиска- 
цијом имовине, а у нарочито тешким случаје- 
вима смртном казном и конфискацијом имовине.

Несавесно поступање с општенародном имовином, имовином за- 
дружних и других друштвених организација и приватном имови- 

ном одређеном за друштвену употребу

Члан 8
Ко несавесно поступа с општенародном имовином, имовином 

задружних или других друштвених организација или са приватном 
имовином одређеном за друштвену употребу, или ко -се неовла-



шћено користи овом имовином, па услед тога наступи уништење 
или оштећење ове имовине, или ко несавесним радом омогући 
расипање или развлачење ове имовине,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до три године.

Ако услед овог дела наступе тешке последице у погледу из- 
вршења привредних и других задатака социјалистичке изградње,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом од дре до дчанаест година.

Изнуда на штету општенародне имовине, имовине задружних и 
других друштвених организација и приватне имовине одређене за 

друштвену употребу

Члан 9
Ко учини дело изнуде на штету општенародне имовине, имо- 

вине задружних и других друштвених организација или приватне 
имовине одређене за друштвену употребу,

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
до десет година.

Ако услед овог дела наступе тешке посдедице у погледу из- 
вршења привредних и других задатака социјалистичке изградње,

учинилац ће се казнити лишењем слободе с при- 
нудним радом најмање три године и конфиска- 
цијом имовине, а у нарочито тешким случаје- 
вима смртном казном и конфискацијом имовине.

Разбојништво и разбојничка крађа на штету општенародне имо- 
вине, имовине задружних и других друштвених организација и 

приватне имовине одређене за друштвену употребу

Члан 10
Ко учини дело разбојништва -или разбојничке крађе на штету 

општенародне имовине, имовине задружних или других друштве- 
них организација или приватне имовине одређене за друштвену 
употребу,

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
најмање три године, а у тешким случајевима 
смртном казном и конфискацијом имовине.



Непријављивање кривичног дела, прикривање учиниоца, отуђење 
и прибављање предмета кривичног дела

Члан 11
Ко не пријави да се припрема или да je учињено дело из 

члана 5, 7 став 2, 9 став 2 и 10 овог закона, иако му je то позмато, 
или ко прикрива учиниоца ових дела,

казниће се лишењем слободе или лишењем сло- 
боде с (принудним радом до пет година.

Ко предмете прибављене делом из овог закона прикрива, про- 
даје или на други начин скгуђује, купује или на други начин при- 
бавља, иако му je познато да су ови предмети прибављени кри- 
вичним делом,

казниће се поправним радом или лишењем сло- 
боде до три године.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 12

Ступањем на снагу овог закона престаје важити Закон о за- 
штити општенародне имовине и имовине под управом државе од 
23 октобра 1946 године.

Члан 13
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

листу Федеративне Народне Републике Југославије“.

О Б Р  A 3  Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ ОПШТЕ- 
НАРОДНЕ ИМОВИНЕ И ИМОВИНЕ ЗАДРУЖНИХ И ДРУГИХ 

ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I
Доношењем Опћег дијела Кривичног законика ми смо отпо- 

чели једно крупно дјело у изградњи нашег кривичног законодав- 
ства. To дјело' се састоји у доношењу једног јединственог основ- 
ног кривичног кодекса који he важити «а цијелој територији Феде- 
ративне Народне Републике Југославије. Отуда je било разу- 
мљиво да, после доношења и ступања на снагу Опћег дијела, 
Влада ФНРЈ приступи припремању нацрта Посебног дијела Кри-



вичног законика. У изградњи Посебиог дијела ми смо усвојили 
један нарочити метод који се састоји у томе да не доносимо 
одмах у дјелини Псхсебни дио, него да израђујемо путем посебних 
закона поједине главе нашег будућег кодифицираног Посебног 
дијела Кривичног законика. Овај метод je већ одговарао усеојеној 
пракси «ашег кривичног законодавства и пре доношења Опћег 
дијела. Као што je познато, ми имамо у посебним законима углав- 
ном обрађене поједине главе ГТосебног дијела Кривичног законика 
које се односе «а кривична дјела против народа и државе, укљу- 
чујући ту кривична дјела против изазивања надионалне, расне и 
вјерске мржње и раздора; затим кривична дјела против опште- 
народне имовине и имовине под управом државе, као и кривична 
дјела недопуштене трговине, недопуштене шпекулације и при- 
вредне саботаже. Осим тога, усвајање наведеног метода у доно- 
шењу Посебног дијела изазвано je тиме што не би било могућно 
у релативно кратком времеиу донети Посебни дио у цјелини, а ме- 
ђутим, утврђивање кривично-правне заштите појединих важних 
друштвених односа било je и биће потребно у краћем року за- 
конски регулисати.

Саглашо усвојеном методу, Влада ФНРЈ je у стању да пред
VI засједање Народне скупштине ФНРЈ изнесе два приједлога 
кривичних закона, који садрже у себи поједине главе будућег 
Посебног дијела, и на оонову којих ће се за кривична дјела одре- 
ђена овим законима судити и кажњавати до доношења Посебног 
дијела у цјелини. Први од ових закона јесте Закон о кривичним 
дјелима против општенародне имовине и имовине задружних и 
других друштвених организација. Уствари, лриједлог овог закона 
не претставља у потпуности нов кривични закон. Он je разрада 
и проширење постојећег Закона о заштиш општенародне имо- 
вине и имовине под управом државе од 23 октобра 1946 године, 
који je опет са своје стране само текст саглашен Уставу — на 
оонову члана 136 Устава ФНРЈ — Закона о заштити народних 
добара и њиховом управљању од 24 маја 1945 године који je до- 
дијело још Претсједништво АВНОЈ-а.

II
Доношење овог закона о кривичним дјелима против опће- 

народне имовине и имовине задружних и других друштвених орга- 
низација изазвано je како потребама систематике нашег Кривич- 
ног законика, тако и захтјевима које поставља Опћи дио Кри- 
вичног законика. Али главни узроци за доношење иове измијењене 
редакције овог закона леже на другој страни. Проширење и учвр-



шћење социјалистичког сектора наше привреде, сектора orihe- 
народне имовине, све већи значај и јачање улоге задружних и 
других друштвених организација у реконструкцији наше привреде 
и у изградњи социјализма, као и одлучан и све опћији значај 
опћенародне имовине, имовине задружних и других друштвених 
организација за стални развој социјализма, јачање одбранбене 
моћи државе и подизање благостања трудбеника, то су основни 
узроци који захтијевају шире, одлучније и диференцираније мјере 
за заштиту имовине која се налази у рукама државе као и оне 
имовине којом управљају народне, задружне и друге друштвене 
организације.

Досадшњи Закон о заштити опћенародне имовине и и.мовине 
под управом државе одиграо je важну улогу пружајући законски 
основ за заштиту опћенародне имовине и имовине помоћу које се 
шири наш социјалистички сектор. Али, он више не одговара и не 
може одговарати садашњем ступњу и садашњим захтјеви.ма дру- 
штвено-економског развоја наше земље, захтјевима изградње со- 
цијализма на бази широког и одлучујућег сектора опћенародне 
имовине који се ослања на имовину задружних и других друштве- 
них организација које учествују, као што стоји у члану 2 при- 
једлага овог закона, „у изградњи социјализма или учвршћењу 
независности и одбраибене моћи државе”.

Основна карактеристика приједлога овог закона лежи у томе 
што се нарочита заштита опћенародне имовине, социјалистичке 
својине у рукама Федеративне Народне Републике Југославије, 
заштита која je била предвиђена у чл. 16 Устава ФНРЈ, проши- 
рује и на имовину задружних и других друштвених организација 
које учествују у изградњи социјализма или у учвршћењу од- 
бранбене моћи државе. Одређујући кривично-правну заштиту ове 
имовине, приједлог закона je изједначује са заштитом опћена- 
родне имовине. Суштински измијењен карактер свих друштвених 
организација у условима социјалистичке изградње и народне вла- 
сти, затим велики значај њихове имовине за даљњу изградњу со- 
цијализма у нашој земљи оправдавају принпипијелно изједначење 
опћенародне имовине и имовине ових друштвених организација 
у погледу кривично-правне санкције.

Претходник овог закона, Закон о заштити опћенародне имо- 
вине и имовине под управом државе, прописивао je већ кривично- 
правну заштиту и за ону имовину која се није налазила у својили 
државе, али која се по разним основима налазила под управом 
државе. Потенцијални значај ове имовине за опћенародну имо- 
вину утицао je на обухватање ове категорије имовине под опћу 
заштиту заједно са опћенародном имовином. Приједлог новог за-



кона задржава заштиту имовине под управом државе проширу- 
јући je у том правцу да она обухвата заштиту и оне имовине ко- 
јом управљају задружне или друге друштвене организације, или 
се код државних органа, установа или предузећа, односно задру- 
жних и других друштвених организација налази по неком другом 
законском основу.

Најзад, потпуна je новина и значајна карактеристика овог за- 
конског приједлога што он изједначава у погледу кривично-правне 
заштите са опћенародном имовином и ону приватну имовину која 
je одређена за друштвену употребу. To je она приватна имовина, 
која je — као што стоји у члану 4 „на основу закона или других 
општих прописа одређена као предмет откупа, пописа или других 
обавеза ради задовољења друштвених потреба”. Намена за дру- 
штвену употребу ове приватне својине даје јој важан значај за 
задовољење потреба широких маса трудбеника наше земље и тиме 
уједно олравдава укључење ове имовине у заштиту по овом за- 
кону заједно са опћенародном имовином и имовином задружних 
и других друштвених организација.

III

Основни значај опћенародне имовине, имовине задружних и 
других друштвених организадија, као и имовине одређене за дру- 
штвену употребу, за изградњу социјализма и подизање благостања 
трудбеника наше земље захтијева да се изврши систематска и пра- 
вилна диференцијација свих форми у којима народни неприја- 
тељи, штеточкне и други противдруштвени елементи врше напад 
на опћенародну, задружну имовину и имовину друштвених орга- 
низација, као и приватну имовину 'намијењену за друштвене упо- 
требе. Изградња социјализма у нашој земљи не одвија се и не 
може се одвијати мирно и несметано, без заоштравања класне 
борбе и покушаја спољних и унутрашњих непријатеља соција- 
лизма и независности наше земље да на све могуће, отворене, при- 
кривене и подмукле «ачине, покушају да ослабе и поткопају мате- 
ријалну основу наше социјалистичке изградње вршећи крађе, 
утаје, уништења, оштећења, развлачења или друге штеточинске 
акте у односу на опћенародну, задружну и другу друштвену имо- 
вину Федеративне Народне Републике Југославије.

Полазећи од ових поставки, приједлог закона предвиђа све 
типичне и различите форме нааада на опћенародну, задружну и 
другу имовину од важности и значаја за изградњу социјализма. 
Облици кривичних дјела које предвиђа приједлог закона јесу: 
крађа, утаја, противправно присвајање, уништење, оштећење, при- 
кривање опћенародне имовине и имовине задружних и других



друштвених организација, као и приватне имовине одређене за 
друштвену употребу.

Поред ових типичних и обичајних форми кривичних дјела 
против опћенародне, задружне и друге друштвене имовине, при- 
једлог закона предвиђа и кривична дјела преваре на штету ове 
имовине, несавјесног поступања са овом имовином, кривична дјела 
изнуде на штету те имовине као и кривична дјела разбојништва 
и разбојничке крађе на штету ове имовине, и, најзад, кривична 
дјела непријављивања ових кривичних дјела, прикривање њихо- 
вих учинилаца и њима слична дјела отуђења и прибављања пред- 
мета добивених извршењем тешких форми кривичних дјела про- 
тив опћенародне, задружне и друге друштвене имовине. Осим 
тога, приједлог закона врши диференцирање у погледу на дру- 
штвену опасност ових дјела, одређујући тешке форме крађе, утаје, 
противправног присвајања, уништења, оштећења и прикривања 
опћенародне имовине и с њом изједначене у погледу заштите 
друштвене имовине, као и кривична дјела тешке преваре и тешког 
несавјесног поступка са опћенародном имовином и с њом у по- 
гледу заштите изједначеном и.\1овином. С друге стране, приједлог 
закона обухвата и лакша кривична дјела на штету ове имовине, 
нормирајући ситна дјела крађе, утаје, противправног присвајања, 
уништења, оштећења, прикривања ове имовине, правити разлику 
између ових дјела и поткрадања и подмуклог вршења наведених 
дјела.

Ова диференцираност и прецизност у одређивању разних 
врсти и форми кривичних дјела против опћенародне и са њом у 
погледу заштите изједначене имовине одговара у основи будности 
и снази народне државе која налази одговарајуће законске основе 
за интервенцију против различитих форми иапада на основу со- 
цијалистичке изградње. Али ова диференцираност у систему кри- 
вичних дјела одређених у приједлогу овог закона одговара и зах- 
тјевима демократског кривичног законодавства, према којима 
сама законска одређеност кривичних дјела треба у најпунијој 
мјери да одговара степену друштвене опасности дјела и учиниоца. 
Према томе, ова диференцираност и прецизност у одређивању 
кривичних дјела претставља средство учвршћења законитости у 
нашој држави, сједињујући у исто вријеме у најпотпунијој мјери 
заштиту опћенародне и са њом изједначене друштвене имовине 
са принципом стварне и личне одговорности учинилаца.

Као посебно средство законитости у вођењу и кажњавању 
учинилаца ове врсте кривичних дјела усвојена je и посебна систе- 
матика и техника v приједлогу овог закона. Свако кривично дјело 
добило je свој одговарајући назив, а казна уз свако дјело je no-



себно истакнута. Ова унутрашња расподјела и техничка преглед- 
ност олакшава да наши органи кривичног гоњења и органи право- 
суђа најправилније и законито подводе одређена друштвено 
опасна дјела под одговарајуће законске прописе. Али ова јасна 
систе.матика и прегледност ће несумњиво омогућити не само пра- 
вилну квалификацију кривичних дјела, -него и пажљиво и законито 
одређивање казни према облику и тежини друштвене опасности 
извршеног дјела.

Најзад, потребно je истаћи овдје да приједлог овог закона 
чини саставни дио нашег цјелокупног система кривичног законо- 
давства, односно да његова примјена захтијева правилно про 
дубљење, политичко и стручно познавање и примјењивање основ- 
них начела Опћег дијела Кривичног законика, као и прописа 
осталих наших кривичних закона. За одређивање кривичне одго- 
ворности, и за конкретно изрицање казне у случају постојања 
кривичне одговорности за ова дјела, потребно je узети у обзмр 
начела Опћег дијела Кривичног законика, на основу којих ће, за- 
једно са прописима овог закона, органи кривичног гоњења и органи 
правосуђа бити у стању да сигурно и правилно утврде питање 
кривичне одговорности, а у случају постојања кривичне одго- 
ворности, моћи да изрекну ону казну која одговара стварној дру- 
штвеној опасности кривичног дјела и учиниоца. Водећи строго 
рачуна о будности и озбиљности заштите опћенародне имовине, 
имовине задружних и других друштвених организација, као и при- 
ватне имовине намењене за друштвену употребу, органи кривич- 
ног гоњења и органи правосуђа морају у истој мјери бити носиоии 
и заштитници напредних и демократских принципа нашег кривич- 
ног права, који захтијевају брижљиву, политички свијеону и 
стручно продубљену оцјену свих услова и основа кривичне одго- 
ворности које прописује Опћи дио Кривичног законика.

С друге стране, правилна примјена овог закона захтијеваће 
анализирање свих конкретних елемената кривичног дјела, водећи 
рачуна како о кривичним дјелима описаним у приједлогу, тако и 
о кривичним дјелима описаним у другим нашим кривичним зако- 
нима, посебно у Закону о кривичним дјелима прогив народа и 
државе, у Закону о сузбијању недопуштене трговине, недопу- 
штене шпекуладије и привредне саботаже или у новом Закону 
о кривичним дјелима против службене дужност« који je поднесен 
Народној скупштини на озакоњење. Кривична дјела против onhe- 
народне имовине, имовине задружних и других друштвених орга- 
низација као и приватне имовине одређене за друштвену упо- 
требу, могу вршити сви трађани. Али да ли ће се oflroeopHocf 
ових грађана процјењивати по прописима овог закона или по про-



писима других кривичних закона зависиће од интензигета и 
правца њиховог умишљаја, од објекта напада, од својства учи- 
ниоца или других елемената бића кривичног дјела, који служе за 
правилну диференцијацију одређеног кривичног дјела према по- 
јединим од наведених закона.

IV
На основу свега изложеног јасно произилази да у односу 

на досадашње прописе Закона о заштити опћенародне имовине и 
имовине под управом државе, приједлог закона претставља про- 
ширење, диференцирање и прецизирање кривично-правне за- 
штите опћенародне и с њом у погледу заштите изједначене 
имовине. Принципи и прописи новог закона одговарају развоју 
наше социјалистичке изградње, потребама наше праксе у сагла- 
сности су са принципима о кривичној одговорности израђеним у 
нашем Уставу и у Опћем дијелу Кривичног законика. У цјелини 
нови закон и по својој суштини и по својој форми садржи ј а̂сне 
и одређене основе за кривично-правну заштиту и унапређење 
материјалних основа за даљу изградњу социјализма у Федера- 
тивној Народној Републици Југославији, као и за учвршћење 
законитости нашег демократског правног поретка.

Министар правосуђа ФНРЈ 
Фране Фрол, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ 0  ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА 
ПРОТИВ ОПШТЕНАРОДНЕ ИМОВИНЕ И ИМОВИНЕ ЗАДРУ- 

ЖНИХ И ДРУГИХ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ

В Е Ћ Е  Н А Р О Д А

Законодавни одбор 
Бр. 57

27 септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Beha народа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 22 и 27 септембра 1948 године претресао 
je Предлог закона о кривичним делима против општенародне 
имовине и имовине задружних и других друштвених организација,



достављен му од Претседника Већа народа, а који je на основу 
чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Већа народа подноси Већу 
следећи извештај:

Чл. 3. У првом огаву, трећи ред, лосле речи „прибави” до- 
дати реч „имовинску”.

Чл. 7. У другом ставу, први ред, место речи „овог дела” ста- 
вити „дела из претходног става” .

У наслову изнад члана 8, после речи „несавесно” додати речи 
„или немарно”.

Чл. 8. У првом ставу, први ред, после речи „несавесно” до- 
дати речи „или немарно” . У четвртом реду, после речи „уни- 
штење” ставити запету, а место речи „или оштећење ове имо- 
вине” ставити „оштећење”. У петом реду брисати речи „или ко 
несавесним радом омогући”. У другом ставу, први ред, брисати 
реч „овог” а после речи „дела” додати речи „из претходног 
става”.

Чл. 9. У другом ставу, први ред, брисати реч „овог” а после 
речи „дела” додати речи „из претходног става”. У петом реду, 
после речи „имовине” ставити тачку и брисати остатак реченице.

Чл. 11. У првом ставу, други ред, испред бројева 7, 9 и 10 
додати реч „члана” . У трећем реду, брисати речи „или ко при- 
крива учиниоца ових дела”. У чет-вртом реду, после речи „сло- 
боде” додати речи „до три године”, и у шестом реду, место речи 
„пет година” ставити „три године” . Други став мења се и гласи: 
„Ко прикрива учиниоца дела из члана 5, члана 7 став 2, члана 9 
став 2 и члана 10 овог закона

казниће се лишењем слободе с принудним радом 
до осам година.”

Поред горњих измена и допуна, Одбор je учинио и потребне 
стилске и техничке исправке.

Подносећи овај извештај, Законодавни одбор моли Behe на- 
рода да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Косан Павловић.
Пр-етседник

Секретар Законодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.



Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. p., 
Јоза Миливојевић, с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Орешча- 
нин, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Милан По- 
повић, с. p., Јосип Рус, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош 
Царевић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Косан Павловић, с. p., 

Радован Поповић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА 
ПРОТИВ ОПШТЕНАРОДНЕ ИМОВИНЕ И ИМОВИНЕ ЗАДРУ- 

ЖНИХ И ДРУГИХ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈA

НАРОДНА СКУПШТ1ИНА ФНРЈ 
С А В Е З Н О  В Е Ђ Е  

Законодавни одбор 
Бр. 158

25 септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 23 и 24 септембра 1948 године претресао 
je Предлог закона о кривичним делима против општенародне имо- 
вине и имовине задружних и других друштвених организаиија, 
достављен му од Претседника Савезног већа, а који je на основу 
чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Савезног већа подноси сле- 
дећи извештај:

(Текст извештаја Законодавног одбора Савезног већа иден- 
тичан je ca текстом извештаја Законодавног одбора Већа народа 
који je напред приложен.)



Подносећи Савезном већу овај извештај, Законодавни одбор 
моли Веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Живота Ђермановић.
П ретеедник

Чл-ангави:

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Радован Ми- 
јушковић, с. p., др Јаков Гргурић, с. p., Иван Гранђа, с. p., 
др Јерко Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, с. p., Милош Минић, с. p., 
Лајчо Јарамазовић, с. p., Јоже Лампрет, с. p., Сулејман Филипо- 
вић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., Михаило Ђу-

ровић, с. р.

С е к р е т а р  

др Макс Шнудерл, с. р.
З а к о н о д а в н о г  о д б о р з  

Моша Пијаде, с. р.



П Р Е Д Л О Г
ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КАЗНИ 

ГЛАВА I 
Основна начела

Члан 1
Кад одлука којом je изречена казна постане правноснажна 

приступа се извршењу казне.

Члан 2
Казна се мора тако извршивати, да се оствари сврха кажња- 

вања:
уништавање друштвено-опасне делатности, одвраћање и 

спречавање осуђеног да не чини кривична дела;
преваспитавање и поправљање осуђеног;
општи васпитни утицај на друге чланове друштва у цил^у 

одвраћања од вршења кривичних дела (чл. 2 К. 3. 0. Д.).

Члан 3
Извршивању казне може се приступити кад не стоје на путу 

никакве законске сметње.
Члан 4

Смртну казну, казну лишења слободе с принудним радом, 
лишења слободе, поправног рада, губитка држављанства, проте- 
ривања, губитка права на стицање и вршење функција у држав- 
ним организацијама и удружењима и губитка права јавног исту- 
пања извршују органи министарства унутрашњих послова.

Казну конфискације имовине, новчану казну и казну поправ- 
љања штете извршује срески суд.

Казну губитка бирачког права и забране бављења одређеним 
занимањем извршује месни народни одбор, односно извршни 
одбор месног и градског (рејонског) народног одбора.



Казну губитка права на пензију извршује државни орган 
који je надлежан за доношење решења о пензији.

Казну губитка права на државну или другу јавну службу 
извршује државни орган, установа или предузеће или друштвена 
организација код које je осуђени запослен.

Казну губитка чина извршује државни орган надлежан за 
давање односног чина.

Казну губитка права ношења почасног звања, ордена и одли- 
ковања извршује државни орган који je доделио почасно звање, 
орден или одликовање.

Казну губитка родитељског права извршује орган стара- 
тељства.

Члан 5
Суд који je донео пресуду у првом степену дужан je без 

одлагања доставити je на извршење надлежном државном органу 
чим она постане правоснажна, уколико сам није надлежан за 
њено извршење.

Државни орган надлежан за извршење дужан je извршењу 
приступити у року од три дана по пријему правоснажне судске 
пресуде, ако закон друкчије не прописује или ако у судској пре- 
суди није одређен други рок извршења.

Члан 6
Уколико у судској пресуди није друкчије одређено рок извр- 

шења казне лишења слободе са принудним радом, лишења сло- 
боде и поправног рада почиње тећи са даном када се осуђени 
јави органу надлежном за извршење у циљу издржавања казне.

ГЛАВА II 
Казнене установе

Члан 7
Казнене установе у смислу овог закона јесу казнено-по- 

правни домови, поправни домови за осуђене малолетнике, за- 
штитни дом за осуђене породиље и затвори.

Члан 8
Казнене установе у народној републици оснива министар 

унутрашњих послова народне републике у сагласности са Мини- 
сгром унутрашњих послова ФНРЈ.

За поједине врсте осуђених Министар унутрашњих послова 
ФНРЈ може оснивати и савезне казнене установе.



Опште руководство казненим установама као и непосредно 
руководство савезним казненим установама врши Министар уну- 
трашњих послова ФНРЈ.

Непосредно руководство републиканским казненим устано- 
вама врши министар унутрашњих послова народне републике.

Члан 10
Казнено-поправним домовима, поправним домовима за осу- 

ђене малолетнике и заштитним домом за осуђене породиље непо- 
средно управља управник. Управнику се према величини казнене 
установе додељује један или више помоћника као и потребан 
број службеника.

Упраеника и остале службевике казнене установе поставља 
1министар унутрашњих послова под чијим се непосредним руко- 
водством налази казнена установа.

Члан’ 11
Затвори се оснивају при одељењима унутрашњих послова 

среских (градских) народних одбора.
Затвором непосредно управља начелник одељења унутра- 

шњих послова. У већим затворима може за управљање затвором 
бити постављен управник затвора, који je непосредно подређен 
надлежном начелнику одељења унутрашњих послова.

Члан 12
Упућивање осуђених на издржавање казне у казнене установе 

врши се по распореду министра унутрашњих послова народне 
републике. Упућивање осуђених у савезне установе врши се по 
распореду Министра унутрашњих послова ФНРЈ.

Упућивање у казнену установу врши одељење унутрашњих 
послова среског (градског) народног одбора на чијем подручју 
осуђени пребива а ако осуђени нема пребивалишта, одељење уну- 
трашњих послова среског (градског) народног одбора на чијем 
подручју борави осуђени, односно одељење унутрашњих послова 
на чијем подручју се о-суђени налази у притвору.

Орган унутрашњих послова који упућује осуђеног у казнену 
установу дужан je овој доставити заједно са осуђеним оверен 
препис правоснажне судске пресуде за осуђеног који се упућује.

Члан 13
' За сваког осуђеног управа казнене установе водиће особни 

лист у који he уписивати све податке о осуђеном. Ближе одредбе 
о вођењу особног листа, као и његов образац прописује Министар 
унутрашњих послова ФНРЈ.



Осуђеном на издржавању казне у казненој установи дозво- 
лиће се да шаље иисмене пошиљке члано-вима уже породице 
(брачном другу, деди, родитељима, браћи и сестрама) двапут 
месечно, као и да од њих прима такве пошиљке, уколико њихова 
садржина није у противности са правилима кућног реда.

Осуђеном je дозвољено двапут месечно примати пакете са 
храном, рубљем и сличним потребама у тежини највише до 7 кг.

Члан 15
Осуђени који издржава казну у казненој установи може при- 

мати посете једанпут месечно.
Посета осуђеног дозвољена je no правилу члановима уже 

породице. У изузетним случајевима, по одобрењу управника ка- 
знене установе, осуђеног могу посетити и друга лица.

Сасганак посетиоца са осуђеним обавља се у посебној про- 
сторији у присуству службеног лица кога одреди управник ка- 
знене установе.

Члан 16
Осуђени на издржавању казне у казненој установи дужни су 

се придржавати прописа о кућном реду у односној казненој 
установи.

Општа начела о кућном реду у казненим установама у гра- 
ницама овог закона прописује Министар унутрашњих послова 
ФНРЈ. Ближе одредбе о кућном реду на основу тих општих на- 
чела прописује министар унутрашњих послова иародне републике.

Члан 17
За повреду прописаних правила понашања, радне дисциплине 

и правилног односа према службеним лицима и другим осуђеним, 
осуђени he се казнити дисциплински.

Дисциплинске казне за осуђене у казненим установама јесу:
1) укор;
2) двочасовно продужење радног времена од 3 до 30 дана;
3) лишење нрава дописивања до три месеца;
4) лишење права пријема посета до два месеца;
5) лишење пра©а пријема пошиљки до једног месеца;
6) ограничење права располагања новцем до два месеца;
7) изоловање од осталих осуђених до 14 дана.
Дисциплинске казне могу -се осуђеном изрећи појединачно

или више казни заједно.



Дисциплинска казна из тач. 2 овог члана не може се приме- 
нити на бремениту жену и мајку која доји своје дете закључно 
до навршених дванаест месеци живота детета.

X Члан 18
Дисциплинске казне изриче управник казнене установе.
Дисциплинске казне осуђеним којим издржавају казну у за- 

творима изриче начелник одељења унутрашњих послова односно 
управник затвора.

Дисциплинске казне уписују се у особни лист осуђеног.

ГЛАВА III 
Извршење смртне казне

Члан 19
Смртна казна извршује се према судској пресуди: стрељањем 

или вешањем.
Члан 20

Надлежни државни орган сме приступити извршењу смртне 
казне пошто претходно утврди да осуђени није помилован или 
амнестиран.

Члан 21
Смртна казна извршује се по правилу у простору који je не- 

приступачан грађанству.
Смртна казна извршује се у присуству службеника органа 

унутрашњих послова који казну извршују, лекара и записни- 
чара.

О извршењу смртне казне саставља се записник у који се 
уносе подаци о осуђеном, датум и број судске пресуде, начин 
извршења смртне казне, место, датум и час извршења смртне 
казне. Записник потписују службена лица која присуствују извр- 
шењу смртне казне.

Члан 22
Ако су више лица истом пресудом осуђена на смртну казну, 

смртна казна извршује се појединачно по реду утврђеном у суд- 
ској пресуди. Док се смртна казна извршује над једним лицем, 
остали осуђени не могу присуствовати извршењу смртне казне.

Члан 23
Смртна казна не сме се извршити над бременитом женом док 

траје стање бременитости, као и мајком са ситном децом, док 
најмлађе дете не напуни девет месеци живота.



Пре извршења смртне казне осуђеном ће се саопштити да 
je пресуда о казни постала правоснажна и да није помилован или 
амнестиран.

Члан 25
Смртну казну извршује одељење унутрашњих послова на 

чијем подручју се налази суд који je смртну казну изрекао у 
првом степену.

Надлежни орган унутрашњих послова одређује место и време 
извршења смртне казне, као и лекара и записничара који ће при- 
суствовати извршењу смртне казне.

ГЛАВА IV

Извршење казне лишења слободе с принудним радом и казне 
лишења слободе

Члан 26
Казна лишења слободе с принудним радом и казна лишења 

слободе извршују се издвајањем из досадашње друштвене сре- 
дине и упућивањем осуђеног у казнену установу за време издр- 
жавања казне.

Члан 27
Казну лишења слободе с принудним радом осуђена лица 

издржавају по правилу у казнено-поправним домовима.
Казну лишења слободе с принудним радом која не прелази 

једну годину осуђени може издржавати у затвору, ако се овим 
начином извршења 'постиже сврха казне с обзиром на друштвену 
опасност и личне особине осуђеног. Одлуку о томе доноси суд.

Члан 28
Казну лишења слободе у трајању које не прелази једну го- 

дину осуђени издржавају у затворима, а казну лишења слободе 
у трајању преко једне године у казнено-поправним домовима.

Члан 29
У казнено-поправним домовима и затворима осуђени издржа- 

вају казну одвојено једни од других, подељени на групе према 
врсти кривичних дела, врсти и трајању казне и личним особинама 
осуђених.

Мушка и женска лица издржавају казну у одвојеним казне- 
но-поправним домовима или затворима, или у истом дому или 
затвору одвојени једни од других.



Малолетни осуђеници издржавају казну лишења слободе 
с принудним радом и казну лишења слободе у поправним домо- 
вима за осуђене малолетнике.

Бремените жене у времену три месеца пре порођаја до на- 
вршетка једне године старости детета издржавају казну лишења 
слободе с принудним радом и казну лишења слободе у заштит- 
ном дому осуђеница-породиља.

Бремените жене у овим домовима ослобођавају се свих спољ- 
них и тешких унутрашњих послова у времену од 6 недеља пре и 
6 недеља после порођаја. Исто тако бремените жене и мајке које 
доје своју децу закључно до дванаест меседи живота детета нс 
могу се одређивати на прековремени и ноћни рад.

Члан 30
Осуђени који издржава казну лишења слободе с принудним 

радом може се изоловати од осталих осуђених уколико je то по- 
требно ради остварења сврхе казне. О изоловању одлучује управ- 
ник казнене установе с обзиром на личне особине и владање осу- 
ђеног у казненој установи.

Члан 31
Осуђени који издржава казну лишења слободе са принудним 

радом дужан je радити физичке послове теже врсте које одреди 
управа казнене установе.

Осуђеном који се у току издржавања казне у довољној мери 
лреваспита може се на предлог управника доделити вршење лак- 
ших физичких послова.

Члан 32
Осуђени који издржава казну лишења слободе, ако je спосо- 

бан за рад, дужан je да ради послове које одреди управа казнене 
установе.

Осуђени he се упослити на физичким радовима с обзирои на 
његове личне особине, стручну спрему и способност за физички 
рад. Изузетно, министарство унутрашњих послова које непо- 
средно руководи казненом установом може одредити да осуђени 
врши друге послове.

Члан 33
Радно време за осуђене који издржавају казну лишења сло- 

боде с принудним радом и казну лишења слободе траје 8 часова 
дневно.

Осуђени имају право на један дан одмора у недељи.



Избор посла за осуђене малолетнике вршиће се према њихо- 
ким физичким способностима, личним особинама и наклоностима 
за одређену врсту посла, као и према општем плану подизања 
стручне радне снаге.

Радно време осуђених малолетника одредиће се тако да они 
имају времена за похађање школе за опште образовање и за изу- 
чавање стручних занатских и техничких школа.

Члан 35
Радну обавезу осуђени извршују по правилу у радној групи 

и под контролом службеника управе казнене установе у којој 
издржавају казну. Распоред осуђених у радне групе врши управа 
казнене установе.

Осуђени који je изолован од осталих осуђеника радну оба- 
везу извршује појединачно.

Члан 36
За рад којим постиже одређену норму осуђени добија нов- 

чану награду.
За прековремени рад који се не врши по дисциплинској 

казни, «ао и за постигнути учинак рада преко одређене норме, 
осуђеном припада награда као и другим радницима.

Осуђеном који се у раду истакне рационализаторством и но- 
ваторством или проналаском могу се доделити посебне награде.

Осуђени који се истичу у раду прекорачивањем радне норме, 
рационализаторством или новаторством или проналаскол издво- 
јиће се у посебне .просторије. Њима ће бити пружени бољи услови 
живота од осталих осуђеника и друге олакшице у виду дозволе 
за примање чешћих посета, чешћих пакета и писама односно 
права на писање својој породици.

За рад којим се не постиже одређена норма осуђенима не 
припада награда.

Ближе одредбе о награди за рад осуђеним који издржавају 
казну у казненим установама прописује Министар унутрашњих 
послова ФНРЈ.

Члан 37
Једна трећина зараде ставиће се осуђеном на располагање 

према прописима кућног реда казнене установе за подмирење н>е- 
гових личних потреба.

Осуђени који има породицу може другу трећину зараде 
слати својој породици.



Остатак зараде чуваће управа казнене установе као уште- 
1?е®ину и предаће je осуђеном приликом његовог пуштања на 
слободу.

Члан 38
Осуђени који издржавају казну у казнено-поправним домо- 

вима добијају од државе одело, обућу, рубље, постељину и 
исхрану. Осуђени који издржавјау казну у затворима добијају 
од државе постељину и исхрану.

Ближе одредбе о одећи, обући, рубљу и постељини за осу- 
ђене прописује Министар унутрашњих послова ФНРЈ.

Таблице исхране за осуђене прописује Министар унутра- 
шњих послова ФНРЈ у споразуму са Министром трговине и снаб- 
девања ФНРЈ.

Члан 39
Осуђеном за време издржавања казне лишења слободе с при- 

нудним радом и казне лишења слободе држава пружа бесплатну 
здравствену заштиту и социјално осигурање у случају несреће 
на послу.

Ближе одредбе о здравственој заштити осуђеника прописује 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ, а ближе одредбе о соци- 
јалном осигурању у случјау несреће на послу прописује Мини- 
стар рада ФНРЈ у споразуму са Министром унутрашњих послова 
ФНРЈ.

ГЛАВА V 
Извршење казне поправног рада

Члан 40
Казна поправног рада извршује се радом осуђеног који 

одреди државни орган надлежан за извршење казне и то по пра- 
вилу у радним групама.

За време издржавања казне поправног рада осуђени je 
дужан радити додељени посао у одређено време, а изван тога 
времена налази се на слободи. Казна поправног рада извршује 
се по правилу ван места боравишта осуђеног.

Члан 41
Изузетно he се казна поправног рада извршавати поједи- 

начно и то:
1) ако изречена казна поправног рада није већа од три 

месеца;
2) ако се удаљавањем осуђеног из места боравишта локал- 

ној привреди одузима неопходни стручни кадар и тиме јој се на- 
носи очито велика штета;



3) ако je лице које издржава казну бременита жена, жена 
дојиља или једини родитељ са ситном децом и то у месту бо- 
равка.

Бремените жене и мајке које доје своју децу закључно са 
дванаест месеци живота детета не могу се одређивати на преко- 
времени и ноћни рад.

Изузетно може министар унутрашњих послова народне ре- 
публике и на лице осуђено на казну поправног рада дуже од три 
месеца применити извршење казне радом појединачно, ако се из 
његовог ранијег владања и понашања може закључити да ће овим 
начином извршење постићи сврху казне.

Члан 42
Осуђени који издржава казну радом појединачно може бити 

упућен на издржавање казне у радну групу, ако je због недисци- 
плинованости у раду потребно да се такво лице удаљи из доса- 
дашње средине и да се на њега примени строже дисциплиновани 
рад v циљу постизања сврхе казне.

Осуђени који издржава казну у радној групи може бити 
упућен да остатак казне издржи радом појединачно, ако се из 
његовог понашања може закључити да се преваспитао и да ће 
се овим начином извршења постићи сврха казне.

Решење по првом ставу овог члана доноси одељење унутра- 
шњих послова среског (градског) народног одбора који извршује 
казну, a no другом ставу одељење унутрашњих послова надлежно 
за извршење казне по предлогу управника радне групе.

Члан 43
Казну поправног рада радом појединачно извршује одељење 

унутрашњих послова на чијем подручју осуђени пребива одно- 
сно борави.

Казну гшправног рада радом у радној групи извршује управа 
радне групе.

Упућивање осуђених на издржавање казне у радну групу 
врши одељење унутрашњих послова на чијем подручју осуђени 
пребива односно борави по распореду који одреди министар уну- 
трашрћих послова народне републике.

Члан 44
Радне групе за извршење казне поправног рада оснивају се 

решењем министра унутрашњих послова народне републике и л и  
решењем Министра унутрашњих послова ФНРЈ.

Радном групом руководи управник, који има једног или више 
помоћника и потребан број службеника.



Управника радне групе и остале службенике поставља на- 
длежни министар унутрашњих послова.

Члан 45
Осуђени који издржавају казну поправног рада у радним 

групама морају становати у заједничком насељу које je v ту 
сврху основано.

Члан 46
Радно време за осуђене који издржавају казну поправног 

рада je 8 часова дневно.
Осуђени имају право на један дан одмора у недељи. Дан 

одмора урачунава се у рок извршења казне.

Члан 47
За рад којим постижу одређену норму осуђени добијају 

новчану награду.
За прековремени рад који се не врши по дисциплинској 

казни, као и за постигнути учинак рада преко одређене норме 
осуђеном припада награда као и другим радницима.

За рад којим се не постиже одређена норма осуђеном не 
припада награда.

Ближе одредбе о наградама за рад осуђенима који издржа- 
вају казну поправног рада прописује Министар унутрашњих по- 
слова ФНРЈ.

Члан 48
Осуђени који издржавају казну поправног рада изван свог 

пребивалишта односно боравишта добијају смештај и исхрану о 
трошку државе. Осуђенима који издржавају казну у радним гру- 
пама може бити дато и радно одело.

У случају потребе може се обезбедити исхрана о трошку 
државе и осуђеницима који издржавају казну поправног рада у 
C B O i i  пребивалишту или боравишту.

Г

Члан 49
Осуђени за време издржавања казне поправног рада морају 

бити осигурани по прописима о социјалном осигурању за случај 
болести и несреће у послу као и други радници.

Отсуство од посла због болести или неспособности за рад 
у случају несреће у послу урачунава се у рок извршења казне. 
Ако je осуђени намерно проузроковао неспособност за рад, отсу- 
ство од посла не урачунава се у рок извршења казне.

О неспособносги за рад због болести или несреће у послу 
решава орган унутрашњих послова који извршује казну, a no 
стручном мишљењу лекара територијално надлежне установе со- 
цијалног осигурања.



Извршење казне поправног рада одложиће се у случају бо- 
лести док болест траје, а из других оправданих разлога најдуже 
до једног месеца. У случају трудноће извршење казне поправног 
рада одложиће се за време од три месеца пре и шест месеци после 
порођај а.

Решење о одлагању извршења казне доноси одељење уну- 
трашњих послова које извршује казну.

Осуђени може молбу за одлагање извршења казне поднети 
најдаље у року од три дана по пријему позива ради извршења 
казне.

До доношења решења по молби одлаже се извршење казне.

Члан 51
Започето извршење казне поправног рада може се преки- 

нути најдуже за десет дана, ако случај смрти родитеља, брачног 
друга, деце или други оправдани разлози то изискују. Трудним 
женама извршење казне п.оправног рада прекинуће се три месеиа 
пре и шест месеци после порођаја. *

Изузетно једном родитељу са ситном децом може се дозво- 
лити прекид започетог извршења казне поправног рада у случају 
болести детета најдуже за три дана, с тим да му се овај прекид 
урачуна у рок извршења казне поправног рада.

Започето извршење казне поправног рада може се преки- 
нути и у случајевима теже болести осуђеног док болест траје, 
ако болест није наступила као последица издржавања казне гш- 
правног рада.

Решење о прекиду започетог извршења казне поправног 
рада доноси орган унутрашњих послова који спроводи извршење 
казне, а решење о прекиду извршења казне због болести, по 
предлогу лекара територијално надлежне установе социјалног 
осигурања.

Време прекида не урачунава се у рок извршења казне по- 
правног рада осим у случају прекида предвиђеног у ставу-2 овог 
члана.

Члан 52
Ако осуђени услед повреде или због болести постане неспо- 

собан за рад на истом послу, превешће се на такав рад који je 
у стању обављати према својим физичким способностима.

Осуђеном који je потпуно неспособан за физички рад, или 
који у току издржавања казне постане неспособан за физички рад, 
замениће се казна поправног рада казном лишења слободе.



Неспособност за физички рад утврђује орган унутрашњих 
послова који спроводи извршење казне по стручном мишљењу 
лекара територијално надлежне установе социјалног осигурања.

О замени казне поправног рада казном лишења слободе ре- 
шава суд који je пресуду донео у првом степену на предлог орга- 
на унутрашњих послова који спроводи извршење казне.

Члан 53
Ближе одредбе о извршењу казне поправног рада, као и о 

кућном реду у радним групама прописаће министар унутрашњих 
послова народне републике на основу општих начела која про- 
писује Министар у н у т р а ш њ и х  послова Ф Н Р Ј .

Члан 54
За повреду правила понашања за осуђене који издржавају 

казну поправног рада, као и за повреду радне дисциплине и пра- 
вилног односа према службеним лицима и другим осуђеним, осу- 
ђенн ће се казнити дисциплински.

Дисциплинске казне јесу:
1) укор;
2) превод на тежи рад;
3) продужење радног времена од 2 часа дневно у трајању 

од 5 до 14 дана;
4) притвор у посебној просторији до 10 дана.
Дисциплинске казне из тач. 2 и 3 овог члана не могу се при-

мењивати на бремениту жену ни мајку која доји своје дете за- 
кључно са девет меседи живота детета.

Члан 55
Дисциплинске казне изриче орган унутрашњих послова који 

спроводи извршење казне.
Изречене дисциплинске казне уписују се у особни лист.

ГЈ1АВА VI 

Мере за преваспитање осуђеника

Члан 56
У циљу преваспитавања осуђених у правцу привикавања на 

друштвено користан рад и на радну дисциплину основаће се за 
рад осуђених који издржавају казну у казненим установама 
државна индустриска и занатска привредна предузећа.



Државна привредна лредузећа осниваће се у казненим уста- 
новама по истим начелима, по којима су основана друга државна 
привредна предузећа. При томе ће се нарочито имати у виду да 
ова предузећа имају да служе преваспитавању осуђеника.

Ближе одредбе о раду ових привредних предузећа прописаће 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ.

Члан 57
Осуђени могу бити упослени и у другим државним привред- 

ним предузећима, као и на радовима обнове и изградње земље и 
другим масовним радовима.

Осуђени који издржавају казну поправног рада по правилу 
ће се упослити на масовним радовима, а они који издржавају ову 
казну радом појединачно на масовним радовима или у државним 
привредним предузећима, установама или надлештвима.

Осуђени се не могу употребљавати за рад код приватних 
лица.

Члан 58
У поправним домовима за осуђене малолетнике основаће се 

државна индустриска и занатска предузећа у којима he малолет- 
ници изучавати разне занате и технич&е вештине према својим 
наклоностима и физичким способностима. Малолетниди ће се у 
и>ндустрији и радионицама обучавати и привикавати на користан 
друштвени рад. 0рга«изација рада извршиће се на начин да се 
код осуђених малолетника што више развије саморадња и дисци- 
плина према друштвено корисном раду и друштвеној заједнипи.

Члан 59
За време издржавања казне осуђени he се, поред обучавања 

и даљег развијања у појединим корисним стручним знањима, 
васпитавати у правцу оданости према социјалистичкој домовмниг 
у правилном односу према дужностима и друштвеној заједниии, 
у правцу развијања самоиницијативе, радне дисциплине и соци- 
јалистичке свести. У том циљу у свакој казненој установи и у 
радним насељима за извршење казне поправног рада организоваће 
се наставно-васпитни и културно-просветни рад.

Члан 60
У казненим устанавама основаће се стручно-занатске и пољо- 

привредне школе, као и настава за опште образовање, а за не- 
писмене аналфабетски течајеви.

За опште и стручно образовање основаће се библиотеке из 
којих ће осуђени моћи узимати књиге на читање у слободним



■

часовима. Појединим осуђеницима може се дозволити да о своме 
трошку набављају и да читају књиге чији садржај није у супрот- 
ности са циљем преваспитавања осуђеника.

У поправним домовима за малолетнике основаће се поред 
стручних занатских школа и школе за систематско опште образо- 
вање према узрасту и развоју малолетника. Ове школе имаће исти 
ранг као друге такве школе у земљи.

Члан 61
У казненим установама и радним насељима за извршење 

казне поправног рада организоваће се културно-просветни рад и 
фискултурна настава. План и програм културно-просветног рада 
и фискултурне наставе прописује министар унутрашњих послова 
који руководи казненом установом, односно радним насељем.

Члан 62
Ближе одредбе о мерама за преваспитавање осуђених про- 

писује Министар унутрашњих послова ФНРЈ.

ГЛАВА VII 
Условни отпуст

Члан 63
Ако je осуђени издржао половину досуђене казне лишења 

слободе с принудним радом, казне лишења слободе или казне по- 
правног рада и показао се својим радом и владањем да се толико 
поправио да се од њега не може очекивати даље вршење кри- 
вичних дела, може се условно отпустити са издржавања казне. 
Под истим условима осуђени који се налази на издржавању казне 
лишења слободе с принудним радом у доживотном трајању може 
се условно отпустити кад je издржао петнаест година те казне.

Ако се осуђени за време издржавања казне нарочито истакао 
својим радом и владањем, може бити условно отпуштен и пре 
него што je издржао половину досуђене му казне.

Условни отпуст траје до истека времена на које je изречена 
казна, а у случају казне лишења слободе са принудним радом у 
доживотном трајању десет година од отпуштања са издржавања 
те казне.

Члан 64
О условном отпусту решава министар унутрашњих послова 

под чијим се непосредним руководством налази казнена уста- 
нова у којој осуђени издржава казну, односно који руководи 
извршењем казне поправног рада.



Осуђени који се налази на условном отпусту дужан je бора- 
вити v месту свога ранијег пребивалишта, а ако овога нема, у 
месту свога последњег боравишта. Пребивалиште односно бора- 
виште осуђени може мењати само по одобрењу одељења унутра- 
шњих послова на чијем подручју пребива односно борави.

Члан 66
Условни отпуст ће се опозвати ако условни отпуштени док je 

на условном отпусту буде суђен за ново кривично дело које 
према степену своје друшхвене опасности и опасности учиниоца 
упућује на то да разлози за условни отпуст више не постоје.

Исто тако условни отпуст ће се опозвати, ако условно отпу- 
штени напусти пребивалиште односно боравиште без одобрења 
надлежног државног органа или ако се из његовог држања и по- 
нашања може закључити да разлози за условни отпуст више не 
постоје.

У случају опозивања, време проведено на условном отпусту 
не урачунава се у извршење казне.

Члан 67
О опозивању условног отпуста у случају из ст. 1 чл. 66 овог 

закона решава суд који je надлежан за ново кривично дело, а у 
случају из става 2 истог члана о опозивању условног отпуста ре- 
шава министар унутрашњих послова који je донео решење о 
условном отпусту.

ГЛАВА VIII 
И з в р ш е њ е  к а з н е  п р о т е р и в а њ а

Члан 68
Казна прогеривања извршује се упућивањем осуђеног на 

боравак изван места, односно упућивањем осуђеног на боравак 
у место које je у судској пресуди одређено.

Казна протеривања из земље извршује се удаљавањем осу- 
ђеног са територије Федеративне Народне Републике Југославије, 
а ако то није могуће, упућивањем осуђеног у одређено место 
боравка док се не створе услови за његово удаљавање из земље.

Члан 69
Ако je нресудом осуђеном забрањен боравак у месту пре- 

бивања, позваће се да у одређеном року, који не може бити дужи 
од десет дана, напусти то место и да изјави у коме ће месту бо- 
равити. Осуђени који у одређеном року не напусти место пре-



бивања, упутиће се принудно из тога места у ново место боравка. 
Ако се осуђени није изјаснио у коме месту жели боравити, упу- 
тиће се на боравак у место које одреди орган унутрашњих по- 
слова који казну извршује.

Осуђеноме je забрањено да за време издржавања казне до- 
лази у место пребивања. За прекршај ове забране осуђени ће се 
казнити казном поправног рада или лишењем слободе до два ме- 
сеца и упутити на друго место на боравак.

Члан 70
За време трајања казне протеривања осуђеном je забрањено 

да напушта место принудног боравка, ако je та забрана у судској 
пресуди изречена. Ако je место принудног боравка одређено у 
пресуди без забране напуштања тога места, осуђени може то 
место напуштати привремено по одобрењу одељења унутрашњих 
послова на чијем се подручју место налази, али je дужан по 
истеку дозволе да се врати у то место.

Осуђени који за време трајања казне напусти место принуд- 
ног боравка без одобрења надлежног органа унутрашњих по- 
слова, казниће се за прекршај казном поправног рада или казном 
лишења слободе до два месеца и принудно упутит-и у место при- 
нудног боравка.

Члан 71
Страни држављанин осуђен на казну протеривања из земље 

биће позван да напусти територију Федеративне Народне Репу- 
блике Југославије у року који одреди орган унутрашњих послова 
надлежан за извршење казне.

Ако страни држављанин у одређеном року не напусти тери- 
торију Федеративне Народне Републике Југославије, орган уну- 
трашњих послова надлежан за извршење казне одредиће му при- 
нудно боравиште док не напусти територију Федеративне Народ- 
не Републике Југославије.

Осуђени страни држављанин који напусти одређено место 
боравка казниће се за прекршај казном поправног рада или казном 
лишења слободе до два месеца и упутити на боравак у то место.

Члан 72
Док траје казна протеривања, страном држављанину осуђе- 

ном на ту казну, забрањен je долазак на територију Федеративне 
Народне Републике Југославије.

Осуђени страни држављанин који прекрши ову забрану ка- 
зниће се новчаном казном до 10.000 динара или казном поправног



рада или казном лишења слободе до три месеца, a no издржаној • 
казни принудно ће се удаљити са територије Федеративне На- 
родне Републике Југославије.

Члан 73
Казну протеривања извршује одељење унутрашњих послова 

на чијем подручју осуђени пребива односно борави.
Ако je казна протеривања изречена уз другу времену казну, 

протеривање врши одељење унутрашњих послова на чијем je 
подручју осуђени издржао времену казну.

Административно-казнени поступак no прекршајима из ове 
главе води у првом степену одељење унутрашњих послова на 
чијем подручју осуђени има боравиште.

Члан 74
Ближе одредбе о извршењу казне протеривања прописаће 

Министар унутрашњих послова ФНРЈ.

ГЛАВА IX 
И з в р ш е њ е  о с т а л и х  в р с т а  к а з н и

Члан 75
Казна губитка држављанства извршује се брисањем осуђеног 

из књиге држављана народне републике са назначењем броја и 
датума судске пресуде којом je ова казна изречена.

Пресуду којом je изречена казна губитка држављанства суд 
доставља министарству унутрашњих послова народне републике, 
које одређује брисање осуђеног из књиге држављана.

Министарство унутрашњих послова народне републике ду- 
жно je водити евиденцију осуђених на казну губитка држав- 
љанства.

Члан 76
Казна губитка права на стицање и вршење функција у дру- 

штвеним организацијама и удружењима извршује се разрешењем 
осуђеног функције коју je дотле вршио у друштвеној организа- 
цији или удружењу.

Извршење спроводи одељење унутрашњих послова на чијем 
подручју се налази друштвена организација или удружење у 
коме осуђени врши функцију. У томе циљу надлежни орган уну- 
трашњих послова затражиће од органа који прехставља друштвену 
организацију или удружење да осуђеног у одређеном року 
разреши функције коју врши. Ако орган који претставља дру- 
штвену организацију или удружење не изврши разрешење у



одређеном року, друштвена организација или удружење ће се 
забранити по одредбама Закона о удружењима, зборовима и дру- 
гим јавним скуповима.

Одељење унутрашњих послова на чијем подручју осуђени 
борави дужно je о њему водити евиденцију по прописима које 
доноси Министар унутрашњих послова ФНРЈ.

Члан 77
Казна губитка права јавног иступања извршује се спречава- 

њем осуђеног да јавно иступа под својим потписом преко штампе 
или говором на зборовима, у удружењима или ма где на јавним 
местима.

Извршење спроводи одељење унутрашњих послова на чијем 
подручју осуђени борави. У том циљу надлежни орган унутра- 
шњих послова дужан je водити евиденцију свих лица осуђених 
на губитак права јавног иступања по прописима које доноси Ми- 
нистар унутрашњих послова ФНРЈ.

Ако осуђени јавно иступи под својим потписом преко штампе 
или говором на зборовима у удружењима или ма где на јавном 
месту, казниће се за прекршај новчаном казном до 5.000 динара 
или казном поправног рада или казном лишења слободе до два 
месеца. Истом казном казниће се и лице које омогући осуђеном 
јавна иступања.

По прекршајима из претходног става административно- 
казнени поступак у првом степену води одељење унутрашњих 
послова.

Члан 78
Казна забране бављења одређеним занимањем извршује се 

одузимањем дозволе коју je осуђени дотле имао за бављење тим 
занимањем. Ако осуђени настави да се бави занимањем које му 
je забрањено, казниће се за прекршај новчаном казном до 10.000 
динара или казном поправног рада или казном лишења слободе 
до два месеца.

Административно-казнени поступак по прекршајима из прет- 
ходног става води у првом степену извршни одбор среског или 
градског (рејонског) народног одбора.

Члан 79
Казна губитка бирачког права извршује се брисањем осуђе- 

ног из бирачког списка.
Брисање из бирачког списка спроводи народни одбор код 

кога се води бирачки списак у који je осуђени уписан по по- 
ступку предвиђеном у Закону о бирачким списковима.



Члан 80
Казну конфискације имовине извршује надлежни суд по по- 

ступку предвиђеном у Закону о конфискацији и извршењу кон- 
фискације, а новчану казну и казну поправљања штете по про- 
писима извршног поступка.

Члан 81
Казну губитка права на пензију извршује надлежни државни 

орган доношењем решења о обустави исплате пензије.

Члан 82
Казна губитка права на државну службу извршује се доно- 

шењем решења о престанку службе по поступку предвиђеном у 
Закону о државним службеницима.

Казну губитка права на другу јавну службу извршује дру- 
штвена организација код које се осуђени налазио у јавној служби 
отказом службе осуђеном са дејством отказа од дана одређеног 
у судској пресуди.

Члан 83
Казна губитка чина извршује се по постуцку предвиђеном у 

прописима о добијању и губитку војног чина.

Члан 84
Казна губитка ношења почасног звања, ордена или одлико- 

вања извршује се по прописима о губитку тих права.

Члан 85
Казна губитка родитељских права извршује се по поступку 

предвиђеном у Основном закону о старатељству.

Члан 86
Административне казне лишења слободе, 'поправног рада и 

протеривања извршују се сходно одредбама за извршење тих 
врста казни предвиђених овим законом.

ГЛАВА X 
Т р о ш к о в и  и з в р ш е њ а  к а з н и

Члан 87
Смртна казна, лишење слободе с принудним радом, лишење 

слободе, поправни рад и протеривање извршују се о трошку 
државе.

Трошкове извршења осталих врста казни сноси осуђеник.



П р е л а з н е  и  з а в р ш н е  о д р е д б е

Члан 88
Прописи о кућном реду у казненим установама донесени пре 

ступања на снагу овог закона саобразиће се прописима овог за- 
кона у року од шест месеци по његовом -ступању на снагу. Док 
се то не изврши примењиваће се прописи о кућном реду у казне- 
ним установама који су били на снази на дан ступања на снагу 
овог закона.

У року од шест месеци по ступању на снагу овог закона 
осуђенима на казну принудног рада без лишења слободе пре сту- 
пања на снагу Кривичног законика, ако су неспособни за физички 
рад, замениће се ова казна лишењем слободе.

Неспособност за физички рад утврдиће комисија састављена 
од два лекара и једног службеника органа унутрашњих послова 
надлежног за извршење казне.

О замени казне принудног рада без лишења слободе казном 
лишења слободе решава суд који je донео пресуду у првом сте- 
пену на предлог органа унутрашњих послова надлежног за извр- 
шење казне. Орган унутрашњих послова дужан je уз предлог 
доставити суду записник комисије која je констатовала неспособ- 
ност осуђеног за физички рад.

Упутства за извршење овог закона доноси Министар унутра- 
шњих послова ФНРЈ.

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије.”

Општа руководна начела казнене политике у нашој држави 
поставио je недавно донесени Општи део Кривичног законика. 
Њиме су дате смерниие не само за даљи развитак наше кривично- 
правне науке, већ и општа линија на којој треба изградити наше 
ново кривично законодавство, које треба да употпуни наш кри- 
вично-правни систем. Предлог закона о извршењу казни долази

Члан 89

Члан 90

Члан 91

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
П Р Е Д Л О Г А  З А К О Н А  О  И З В Р Ш Е Њ У  К А З Н И



да једним делом употпуни тај систем, јер поставља основе по ко- 
јима he се извршивати правоснажно изречене казне. Тиме се још 
више учвршћује законитост у нашој земљи.

Главни принципи усвојени у овом законском предлогу дошли 
су нарочито до изражаја одмах после коначног ослобођења наше 
земље од непријатељске окупације. Предлог закона о извршењу 
казни разрађује даље те принципе у складу са нашим новим 
казнено-поправним системом. Као основно начело усвојено je да 
циљ извршења казне не може бити други од циља кажњавања 
како je постављен у Општем делу Кривичног законика. Због тога 
je било потребно у основним начелима предлога нагласити као 
циљ извршења казне одредбу из Општег дела Кривич.ног законика 
која одређује циљ кажњавања у нашој земљи.

Питање надлежности за извршење казни решено je с обзи- 
ром на већ усвојене принципе у томе погледу, као и на врсте и 
природу казни. Смртну казну, казну лишења слободе с принудним 
радом, лишења слободе, поправн.ог рада, губитка држављанства, 
протеривања, губитка права на стицање и вршење функција у 
друштвеним организацијама и удружењима и губитка права јав- 
ног иступања извршују органи министарства унутрашњих по- 
слова. Остале врсте казни извршује суд или други државни органи 
с обзиром на врсту казне, односно с обзиром на стварну надле- 
жност основиих органа, према којој треба одредити и надлежност 
за извршење односне врсте казне.

Начин извршења појединих врста казни одређује већ сама 
природа односне казне, као, на пример, губитак бирачког права. 
За друге врсте казни начин извршења већ je одређен у посебним 
законима, као, на пример, губитак државне службе, губитак гра- 
ђанског права. Ради потпуности система у по-гледу извршења ових 
врста казни одређује се да се извршење спроводи по тим посеб- 
ним прописима. Исто тако на посебне правне прописе упућује се 
и за извршење новчане казне и казне конфискације имовине.

Централно питање које предлог решава јесте питање лишења 
слободе с принудним радом, лишења слободе и поправног рада и 
у вези с тим питање организације казнених установа.

Казнене установе у којима се издржавају казне лишења сло- 
боде с принудним радом и лишења слободе јесу казнено-поправни 
домови и затвори. Малолетници ове врсте казни издржавају у по- 
себним поправним домовима за малолетнике, а осуђене породиље 
у заштитном дому за осуђене породиље.

Казнене установе су, по правилу, републичке, али Министар 
унутрашњих послова ФНРЈ за поједине врсте осуђеника може



оснивати и савезне казнене установе. Једна таква установа већ 
данас постоји. To je заштитни дом за осуђене породиље.

Опште руководство казненим установама врши Министар уну- 
трашњих послова ФНРЈ, а непосредно руководство министар уну- 
трашњих послова народне републике. За непосредно управљање 
казненим установама постоји управа казнене установе коју одре- 
ђује министар унутрашњих послова под чијим непосредним ру- 
ководством стоји казнена установа. Затворима непосредно управља 
начелник одељења унутрашњих послова, а у већим затворима 
може се поставити управник затвора који je непосредно подре- 
ђен начелнику одељења унутрашњих послова.

Унутрашња организација казнених установа базирана je на 
подели у групе осуђеника према врстама кривичних дела за која 
су осуђени, врсти и трајању казни и личним особинама осуђених. 
Врсте кривичних дела, врсте и трајање појединих казни, као и 
личне особине осуђених одређују која ће се средства за прева- 
спитање моћи најцелисходније применити. Ова подела врши се 
ради постизања главног циља извршења казне: да се осуђени за 
време издржавања казне преваспита и по издржаној казни врати 
друштвеној средини као користан и дисциплинован члан друштва, 
који неће више вршити кривична дела и који ће сарађивати на 
социјалистичкој изградњи наше земље.

Главно средство за преваспитавање јесте рад. По правилу то 
je физички рад и то за осуђене на казну лишења слободе с при- 
нудним радом физички рад теже врсте. У казненим установама 
основаће се државна индустриска и занатска привредна преду- 
зећа, у којима ће радити осуђени. Поред тога у казненим устано- 
вама основаће се стручне занатске и пољопривредне школе, а у 
поправним домовима за малолетнике, још и школе за опште обра- 
зовање. Нарочита пажња обратиће се културно-просветном раду. 
У т ч е  циљу основаће се библиотеке, а осуђенима ће се пружити 
могућност да се могу стручно и културно уздизати. Обучавање 
осуђених у појединим струкама рада вршиће се према њиховим 
физичким способностима и наклоностима, као и с обзиром на 
општи план подизања стручне радне снаге.

Радно време за осуђене je као и за друге раднике: 8 часова 
дневно. Радно време може се продужити само_ по дисциплинској 
казни, али највише до два часа и то «ајдуже за 30 дана. Осуђе- 
нима je загарантовано право на један дан одмора у недељи.

За рад осуђени имају права на накнаду, уколико постигну 
одређену норму. И то je једно од средстава преваспитања, да би 
се код осуђених развио смисао за одговорност за рад и радну 
дисциплину. Једна трећина од награде ставља се осуђеном одмах



на располагање и он je може трошити док je на издржавању казне. 
Другу трећину осуђени може. слати својој породици, а остатак се 
чува да му се преда када се пусти на слободу.

Као даље васпитно средство предвиђено je издвајање у по- 
себну групу оних осуђеника који се у раду истакну прекорачива- 
њем радне норме, новаторством, рационализаторством и прона- 
ласцима. Таквим лицима пружиће се бољи услови живота у казне- 
ним установама: они ће становати у посебним просторијама, M o
h n  ће слободније да се крећу, могу добити бољу исхрану и  по- 
стељину итд.

За време издржавања казне осуђенима je загарантовано да 
се могу дописивати са члановима уже породице (брачним другом, 
децом, родитељима, браћом и сестрама), да могу примати пакете 
са намирницама и другим животним потребама и да могу примати 
посете. Осим тога осуђелима je за време издржавања казне зага- 
рантована здравствена заштита и заштита за случај несреће у 
послу.

Предлог закона ближе разрађује принципе за извршење казне 
поправног рада. Ова врста казне по правилу се извршује у радним 
групама. Само изузетно ова врста казне може се извршивати по- 
јединачно, под условима који су у пројекту таксативно наве- 
дени. Али овакво лице може бити упућено да казну поправног 
рада издржи у радној групи, ако се због недисциплинованости у 
раду покаже потребним да се осуђени издвоји из досадашње дру- 
штвене средине и да се на њега примени строже дисциплино- 
вани рад. f

Радне групе за извршење казне поправног рада оснива ми- 
нистар унутрашњих послова народне републике, али се такође 
могу оснивати овакве радне групе и решењем Министра унутра- 
шњих послова ФНРЈ. За време издржавања казне поправног рада 
у радној групи осуђени су дужни становати у заједничком «асељу 
које je у ту сврху основано и дужни су покоравати се правилима 
кућног реда и заједничког живота и рада. Радно време за осу- 
ђене je осам часова дневно, с тим да имају право на један дан 
одмора у недељи. За рад осуђени добијају награду коју одреди 
министар унутрашњих послова који непосредно руководи радном 
групом. Награда припада осуђеном под условом ако у раду по- 
стиже радну норму.

Осуђенима који издржавају казну поправног рада обезбеђено 
je социјално осигурање у случају болести и у случају несреће у 
послу као и другим радницима. Ако казну издржавају изван свог 
боравишта добијају смештај и исхрану о трошку државе. По по-



треби, онима који казну издржавају у радној групи може се дати 
и радно одело.

Извршење казне поправног рада претпоставља човека фи- 
зички здравог и способног за физички рад. Ради тога пројекат 
предвиђа могућност да се извршење казне одложи, као и да се 
започето извршење казне прекине у случају неспособности за 
рад. У пројекту се одређују услови под којима се може одложити 
извршење казне, односно прекинути започето извршење казне као 
и поступак за доношење одлуке о томе.

У погледу преваспитања осуђених сходно се поступа као и у 
казненим установама, уколико je могуће примењивати односне 
мере с обзиром на ток трајања казне поправног рада.

Основна начела о условном отпусту лица која издржавају 
казне лишења слободе с поправним радом, лишења слободе и по- 
правног рада постављена су у Општем делу Кривичног законика. 
Предлогом закона о извршењу казне та су начела ближе разра- 
ђена и прописан je поступак за доношење решења о условном 
отпусту. Као ново предвиђено je да и министар унутрашњих по- 
слова који je донео решење о условном отпусту може условни 
отпуст опозвати, ако се осуђени на условном отпусту не буде по- 
нашао према прописаним условима који важе за ова лица или ако 
се покаже да разлози за условни отпуст више не постоје.

Посебно поглавље садржи одредбе о извршењу казне проте- 
ривања. Прописано je ближе која ограничења важе за лица која 
су протерана из свог пребивалишта, као и које ће се мере при- 
менити према онима који се огреше о те прописе. Посебним 
одредбама предвиђено je на који ће се начин извршивати ова 
врста казне изречене над -странцима.

Доношењем Закона о извршењу казни употлуниће се наш 
кривично-правни систем и још више учврстити заионитост у нашој 
земљи. Зато сматрам да je од великој значаја да се овај закон 
што пре донесе.

16 септембра 1948 год. Министар унутрашњих послова ФНРЈ
Београд А .  Р а и к о в и ћ ,  с. р.



И З В Е Ш Т А Ј
З А К О Н О Д А В Н О Г  О Д Б О Р А  В Е Ћ А  Н А Р О Д А  Н А Р О Д Н Е  С К У П -  
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НАРОДНА СК|УПШТИНА ФНРЈ
В Е Ћ Е  Н А Р О Д А  

Законодакни одбор 
Бр. 62

27 септембра 1948 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б е >о г p а д

Законодавни одбор Beha народа Народне скупштине ФНРЈ ,на 
својим седницама од 24 и 27 септембра 1948 године претресао je 
Предлог закона о извршењу казни, достављен му од Претседни- 
штва Већа народа, а који je на основу члана 63 Устава доставила 
Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних од- 
бора оба већа, Законодавни одбор Већа народа извештава да je 
учинио следеће измене и допуне у овом законском предлогу:

Чл. 1 мења се и гласи: „Казна се извршује кад одлука којом 
je изречена постане правоснажна и кад за њено извршење нема 
законских сметњи.”

Чл. 2. У првом ставу, први ред, после речи „извршивати” бри- 
сати запету, а испред речи „оствари” додати реч „њом”. У дру- 
гом ставу, у првом реду, после речи „делатности” ставити запету 
и.брисати „и” и додати речи „одвраћање и” . На крају чл. 2 у за- 
градама треба да стоји: „(чл. 2 Кривичног законика)” .

Чл. 3 брише се.
Чл; 4 поетаје чл. 3 и мења се и гласи: „Казне извршују:
1)смртну казну, казну лишења слободе с принудним радом,, 

казну лишења слободе, казну поправног рада, казну губитка др- 
жављанства, казну протеривања, казну губитка права на стицање 
и вршење функција у друштвеним организадијама и удружењима 
и казну губитка права јавног иступања — органи унутрашњих 
послова;

2) казну лишења слободе у трајању које не прелази једну 
годину, над војницима и кадровским подофицирима као и над под- 
сфицирима и над официрима који нису осуђени на губитак чина
— органи Министарства народне одбране;



3) казну забране бављења одређеним занимањем и казну 
губитка бирачког права — извршни одбор месног, односно град- 
ског (рејонског) народног одбора;

4) казну конфискације имовине, новчану казну и казну по- 
прављања штете — срески судови;

5) казну губитка права на пензију — државни орган који je 
надлежан за доношење решења о пензији;

6) казну губитка права на државну или другу јавну службу
— државни оргам, предузеће, установа или друштвена сирганиза- 
ција надлежни за постављење;

7) казну губитка чина — орган надлежан за давање чина;
8) казну губитка права ношења почасног звања, ордена и 

одликовања — орган који je доделио почасно звањ е, орден и 
одликовање;

9) казну губитка родитељског права — орган старатељства.
Чл. 5 постаје чл. 4. Нумерација до члана 40 смањује се за

један број.
Чл. 6. У првом реду, после речи „одређено“ ставити запету 

и брисати речи „рок извршења” и ставити „извршење”. На крају 
члана, после речи „казне” брисати тачку и додати речи „и буде 
упућен на издржавање казне”.

У поднаслову изнад члана 6, место речи „Казнене” ставити 
„Казнено-поправне”.

Свуда у тексту предлога закона уместо „казнене установе” 
ставити речи „казнено-поправне установе” .

Чл. 8. Први став мења се и гласи: „Опште руководство ка- 
знено-поправним установама као и «епосредно руководство са- 
везним казнено-поправним установама врши Министар унутра- 
шњих послова ФНРЈ” . Трећи став брише се.

Чл. 9. Друга реченица првог става и други став брише се.
Чл. 10. Први став мења се и гласи: „Затвори се оснивају при 

отсецима (одељењима) унутрашњих послова при среским (град- 
ским) народним одборима.” У другом ставу, први ред, после речи 
„управља” додати речи „шеф отсека односно” .

Свуда у тексту предлога закона уместо „одељење унутра- 
шњих послова” ставити „отсек (одељење) унутрашњих послова” 
а уместо „начелник одељења” ставити „шеф отсека односно на- 
челник одељења” .

Чл. 11. Други став мења се и гласи: „Упућивање у казнено- 
поправну установу врши отсек (одељење) унутрашњих послова 
при сресмом (градском) народном одбору на чијем подручју осу- 
!)ени пребива, а ако осуђени нема пребивалишта отсек (одељење) 
унутрашњих послова при среском (градском) народном одбору 
на чијем подручју борави осуђени, односно отсек (одељење)



унутрашњих послова на чијем се подручју осуђени налази у 
притвору”.

Чл. 12. У другом и трећем реду место речи „особног” ста- 
вити „личног” и то опровести свуда у предлогу закона.

Чл. 13. Први став, место речи „осуђеном на издржавању казне 
у  казненој установи дозволиће се” ставити „Осуђени који издр- 
жава казну у казнено-поправној установи има право”. У другом 
реду брисати речи „члановима уже породице” и заграде у другом 
и трећем реду.

Став други мења се и гласи: „Осуђеном je дозвољено при- 
мати пакете са храном, рубљем и сличним потребама. Правилима
о кућном реду одредиће се колико пакета осуђени може највише 
лримати у једном месецу.”

Чл. 14. У другом ставу, први ред, место речи „осуђеног” ста- 
вити „осуђеном” . У трећем ставу, други ред, место речи „кога” 
ставити „које” . У првом ставу, први ред, место речи „може” ста- 
вити „има право” .

Чл. 15. У првом ставу, други ред, после реч-и „реду” ставити 
тачку и брисати остатак реченице. У другом ставу, први ред, иза 
речи „установама” додати реч „прописује”, а у другом реду бри- 
сати „пролисује” . У трећем реду, иза речи „реду” ставити „про- 
писује” и на крају брисати реч „прописује” .

Чл. 16. У другом ставу под тач. 2) место речи „време од 3 
до 30 дана” ставити речи „времена у трајању од три до тридесет 
даиа”. Додаj е се нов четврти став који гласи: „Дисциплинска 
казна из тач. 3 овог члана не може се применити на бремениту 
жену и мајку која доји своје дете закључно до навршених осам 
месеци живота детета”.

Чл. 18. У другом реду место речи „пошто” ставити „кад”.
Чл. 23. Испред речи „Пре” у првом реду додати реч „Непо- 

средно”. У другом реду место речи „место или” сгавити „ни” .
Чл. 24. У другом ставу, трећи ред, место речи „извршење 

смртне казне” ставити речи „њеном извршењу , обавештавајући о 
томе надлежног јавног тужиоца пре извршења казне” .

Чл. 26. Други став, други ред, иза речи „затвору” ставити 
тачку и брисати остатак става.

Чл. 27. Први став мења се и гласи: „Казну лишења слободе 
која не прелази једну годину осуђени издржавају у затворима, 
а казну лишења слободе преко једне године у казнено-поправним 
домовима.” Други став, други ред, место речи ,,у дужем трајању” 
ставити „преко годину дана” .

Чл. 28. У првом ставу, други ред, место речи „одвојено један 
од других подељени на групе” ставити речи „подељени 'на одво- 
јене групе” . Додаје се нов пети став, који гласи: „Бремените



жене у овим домовима ослобођавају се свих спољних и тешких. 
унутрашњих послова у времену од шест недеља npe и шест не- 
деља после порођаја. Исто тако бремените жене и мајке које доје 
своју децу закључно до осам месеци Ж 1-љ ота  детета не могу се 
одређивати на прековремени ноћни рад.”

Чл. 29. Други ред место речи „се изоловати” ставити „бити 
изолован” .

Чл. 32. Додаје се нов став који гласи: „Осуђени им-ају право 
на један дан одмора у недељи.”

Чл. 33. У другом ставу, други ред, после речи „образовање”1 
ставити запету и брисати речи „и за изучавање”.

Чл. 35. У другом ставу, други ред, место речи „постигнути: 
учинак рада преко одређене норме” ставити „учинак рада постиг- 
нут преко нормом одређеног” . У трећем реду место речи „као и 
другим радницима” ставити речи „према општим прописима и 
платама за односну врсту рада” . У четвртом ставу, први ред. 
место речи „прекорачивањем” став.ити „пребацивањем”, а у по- 
следњем реду место речи „од осталих осуђеника” ставити „него 
осталим осуђенима” , и додати „и друге олакшице у ввду дозволе 
за примање чешћих посета, чешћих пакета и пиеама односно 
права на тшсање о в о ј о ј  породици.”

Додаје се нови чл. 39 који гласи: „Извршење казне лишењгг 
слободе с принудним радом и казне лишења слободе одложиће 
се у случају болести док болест траје, а из друсих оправданих 
разлога најдуже до једног месеца. У случају трудноће извршење 
казне поправног рада одложиће се за време од три месеца пре и 
juecT месеци после порођаја.

Решење о одлагању извршења казне доноси отсек (одељење) 
унутрашњих послова моји извршује казну.

Осуђени може молбу за одлагање извршења казне поднети 
најдаље у року од три дана по пријему позива ради извршењ^ 
казне.

До доношења решења по молби, одлаже се извршење казне.”
Чл. 40. У другом ставу, друга реченица постаје прва, а прва 

реченица постаје друга.
Чл. 41. У првом ставу, први ред, после речи „извршиватк" 

ставити „редом” ч после речи „појединачно” додати речи „и у 
месту боравишта осуђеног” . У тач. 3 на крају, после речи „де- 
цом” место тачке ставити запету и додати речи „и то у месту бо- 
равка;” . Додаје се нов други став, који гласи: „Бремените жене 
и мајке које доје своју децу закључно до осам месеци живота 
детета не могу се одређивати на прековремени ни ноћни рад.” 
Стари став други, постаје став трећи.



Чл. 42. У првом ставу, трећи ред, место речи „такво лице” 
ставити „осуђени”.

Чл. 44. У другом ставу.после речи „управник” ставити тачку 
и брисати остатак става. Трећи став брише се.

Чл. 47. У другом ставу, други ред, место речи „постигнути 
учинак рада” ставити „рад извршен” . У трећем реду место речи 
.„као и другим радницима” ставими „према општим прописима о 
ллатама на односну врсту рада.”

Чл. 48. У другом ставу, други ред, место речи „осуђеницима” 
-ставити „осуђенима” .

Чл. 49. У првом ставу, трећи ред, место речи „као и други 
радници” ставити „према општим прописима”.

Чл. 51. Трећи став мења се и гласи: „Орган унутрашњих по- 
■елова који спроводи извршење казне доноси решење о прекиду 
започетог извршења казне поправног рада, а решење о прекиду 
извршења казне због болести, по предлогу ле-кара територијално 
надлежне установе социјалног осигурања”. На крају последњег 
става брише се тачка и додају речи „осим у случају прекида 
лредвиђеног у ставу другом овог члана.”

Чл. 52. У -другом ставу, последњи ред, место речи „казном 
лишења слободе” ставити „према чл. 34 ст. 2 Кривичног зако- 
ника.”

Чл. 54. Први став, трећи ред, место речи „осуђени” ставити 
,,осуђенима”. У тач. 3, први ред, место речи „од” ставити „до”. 
Додаје се нов став, који гласи: „Дисциплинске казне из тач. 2 и 
3 овог члана не могу се примењивати на бремениту жену ни мајку 
која доји своје дете закључно са осам месеци живота детета.”

У наслову главе VI место речи „осуђеника” ставити „осу- 
ђених”.

Чл. 56. У другом и трећем реду, место речи „за рад осуђени 
који издржавају казну у казненлм установама државна индустри- 
ска и занатска привредна предузећа” ставити „државна индустри- 
ока и занатска привредна предузећа за рад осуђених који издржа- 
вају казну у казнено-поправним установама”. У другом ставу 
место речи „истим начелима, по којима су основана” ставити „на- 
челима која важе за” . У трећем ставу, четврти ред, место речи 
„осуђеника” ставити „осуђених” .

Чл. 57. Други став, трећи ред, иза речи „појединачно” до- 
дати „упослиће се” .

Чл. 58. У петом реду, иза речи „на” додати „такав” .
Чл. 59. У последњем реду, иза речи ,,рад” брисати тачку и 

додати речи ,,и фискултурна настава” . Додаје се нов други став, 
који гласи: „План и програм културно-лросветног рада и фискул-



турне наставе прописује министар унутрашњих послова који ру- 
ководи казнено-поправном установом, односно радним насељем.’

Чл. 60. Први и трећи став овога члана постају чл. 60 а други 
став ггостаје члан 61.

У другом ставу члана 60 брисати реч „систематско” у дру- 
гом реду.

Чл. 61, на крају, место речи „осуђеника” ставити „осуђених”.
Стари чл. 61 брише се.
Чл. 63. Додаје се нови трећи став, који гласи: „Ако условно 

отпуштени до краја проведе време за које je условно пуштен, не 
дајући повода за опозивање условног отпуста, казна je извршена” . 
У трећем ставу, трећи ред, иза речи „трајању” додати реч „траје” .

Чл. 66. Први став, други ред, место речи „суђен” ставити 
„осуђен” . У другом ставу, први ред, место речи „ће” ставити 
„може”

Чл. 67. Други ред, иза речи ,,за” ставити „суђење за”.
Чл. 68. Први став, други ред, иза речи „места” додати „ње-

говог пребивања” , а иза речи „на” додати реч „принудни”. Други 
став, трећи ред, иза речи „месго” додати „његовог” .

Чл. 69. Други став, други ред, иза речи „пребивања” брисати
тачку и додати „у коме му je боравак забрањен”.

Чл. 71. У трећем ставу, трећи ред, иза речи ,,и” додати „при- 
нудног” .

Чл. 73. Трећи став овог члана постаје члан 74. Нумерација 
чланова се повећава за један.

Чл. 77. У другом ставу, претпоследњи ред, место речи „ће” 
ставити „може”.

Чл. 78. Трећи ред, у првом ставу, место речи „у удружењима 
или ма где на јавним местима” ставити ,,на састанцима удружења 
и другим јавним скуповима”.

Чл. 81. Други ред, иза речи „и” додати „о” .
Чл. 82. У другом реду, место речи „обуставом” ставити „до- 

ношењем решења о обустави” .
Чл. 83. Други став, други ред, иза речи „служби” додати 

„разрешењем осуђеног од дужности” и брисати остатак реченице.
Чл. 84. Други ред, брисати реч „војног”.
Чл. 87. Други ред, иза речи „одредбама” додати „које су у 

овом закону предвиђене” . У трећем реду, иза речи „казни” ста- 
вити тачку и брисати остатак реченице.

Чл. 88. Први сгав мења се и гласи: „Смртна казна, казна ли- 
шења слободе с принудним радом, лишења слободе, поправног 
рада и протеривања извЈршују се о трошку државе”.

Чл. 90. Први став мења се и гласи: „У року од шест месеци 
по ступању на снагу овог закона лицима која су пре ступања на



снагу Кривичног зак-оника осуђена на казну принудног рада без 
лишења слободе, ако су неспасобни за физички рад, замениће се 
ова казна према прописима члана 34 Кривичног законика.”

Додаје се нов члан 91 који гласи: „Министар народне од- 
бране може оснивати војне затворе за издржавање казне војних 
лица које извршују органи Министарства народне одбране и про- 
писати све што je потребно у вези са издрждвањем тих казни.

Овлашћења дата овим законом Министру унутрашњих по- 
слова ФНРЈ има у погледу затвора и лица из предњег става Ми- 
нистар народне одбране.”

Стари чланови 90 и 91 поетају чланови 92 и 93.
Поред горњих измена и допуна, Одбор je учинио потребне 

стилске и техничке исправке.
Подносећи овај извештај, Законодавни одбор моли Behe на- 

рода да га у целости изволи усвојити.
За известиоца одређен je Драгољуб Илић.

Претоедцик
С ек р етар  З а -кои одаввог  о д б о р а

Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.
Члинави:

Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. р,. 
Јоза Миливојевић, с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Орешча- 
нин, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Јосип 
Рус, с. p., Тоне Хафнер, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош 
Царевић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Косан Павловић, с. p., 

Радован Поповић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КАЗНИ
НАРОДНА ОМУПШШИИА ФНРЈ 

САВЕЗНО ВЕЂЕ 
Закоиодавии одбор 

Бр. 167 
27 септембра 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 25 и 27 септембра 1948 године 'претре- 
сао je Предлог закона о извршењу казни, достављен му од Прет-



седника Савезног већа, а који je на основу чл. 63 Устава доста- 
вила Влада ФНРЈ Народној скупштини на решавање.

I
Поеле свестраног проучавања горњег законског предлога и 

на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама 
постигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Савезног већа учинио je сле- 
деће измене и допуне у горњем законском предлогу:

(Текст измена и допуна Законодавног одбора Савезног већа 
идентичан je ca текстом измена и допуна Beha народа, који je 
напред приложен.)

II
Одбор je узео у разматрање предлог народног посланика 

др Светозара Ритига за допуну чл. 24, који гласи:
„Осуђеник «а смрт имаде право да се над њим изврше вјерски 

обреди било које вјерске заједниде, које зажели, а који су уоби- 
чајени у случају припреме за смрт па he му се у ту сврху era- 
вити на раополагање духовник односне вјерске заједнице.”

Исто тако Одбор je узео у разматрање предлог Министра 
за социјално -старање HP Словеније др Антона Кржишника за 
допуну чл. 3, који гласи „Васпитно-поправне мере и здравствено- 
заштитне мере извршује орган старатељства” .

Предлог народног посланика др Светозара Ритига Одбор 
није усројио, a о предлогу др Антона Кржишника Одбор je ре- 
шио да препоручи Влади ФНРЈ да поднесе предлог за решење 
тога патања, пошто Законодавни одбор сматра да je ово потреб- 
но, а сам није имао довољно елемената за решавање.

Подносећи Савезном већу овај извештај, Законодавни одбор 
моли Веће да ra у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je др Макс Шнудерл.
П р е т е е д н д а

С ек р етар  З а к о н о д а в н о г  о д б о р а

др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.
Чланови:

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Сулејман Фили- 
повић, с. p., Радован Мијушковић, с. p., Иван Гранђа, с. p., др Јерко 
Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, с. p., Лајчо Јарамазовић, с. p., 
Јоже Ламперт, с. p., Матевж Хаце, с. p., др Јаков Гргурић, с. p., 
Филип Лакуш, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., Михаило Ђуровић, с. p., 

Тихомир Никодијевић, с. р.
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П P Е Д Л О Г
3AK0HA O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНОГ ЗАКОНА О

ПРЕКРШАЈИМА

Члан 1
У чл. 1 додаје се нови став 2 који гласи:
Прекршаји су и дела која, иако садрже обележје кривичног 

дела одређеног у закону, претстављају незнатну друштвену опа- 
сност због очигледно малог значаја и због незнатности или отсут- 
ности штетних последица, уколико не претстављају дисциплинску 
одговорност.

Члан 2
У чл. 30 додаје се нови став 2 који гласи:
За прекршаје из чл. 1, ст. 2 могу се изрећи све врсте адми- 

нистративних казни у границама предвиђеним у чл. 6.

Члан 3
Члан 58, ст. 2 мења се и гласи:
Административно-казнени поступак по прекршајима прописа

о јавно-м реду и миру и саобраћају на јавним местима, као и по 
прекршајима из чл. 1, ст. 2 води v првом степену извршни одбор 
среског или градског (рејонског) народног одбора.

Члан 4
У члану 94 додаје се «ови став 3 који гласи:
Административно-казнени поступак по орекршајима из чл. 1, 

ст. 2 покреће се на захтев јавног тужиоца.

Члан 5
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

листу Федеративне Народне Републике Југославије” .



О Б Р  А З Л  О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНОГ 

ЗАКОНА О ПРЕКРШAЈ ИМA

У члану 5, став 1 Кривичног законика — Општи део — усво- 
јено je начело да нема кривичне одговорности за дело које, иако 
садржи обележје кривичног дела одређеног у закону, претставља 
незнатну друштвену опасност због очигледно малог значаја и због 
незнатности или отсустности штетних последица. Према овој за- 
конској одредби искључена je, дакле, кривична одговорност због 
таквих дела незнатне друштвене опасности, као што су, на пример, 
ситне увреде, ситне преваре, сасвим мале крађе, незнатне телесне 
повреде, незнатно оштећење приватне имовине и сл. У случаје- 
вима кад та дела, по оцени јавног тужиоштва или суда, претстав- 
љају незнатну друштвену опасност и због тога у смислу чл. 5, 
ст. 1 Кривичног законика не повлаче кривичну одговорност, њи- 
хови учионици остали би уопште некажњени, уколико не би по- 
стојали прописи по којима би се за њих имала изрећи администра- 
тивна или дисциплинска казна. Међутим, у извесним конмретним 
случајевима биће потребно да се на учиниоце таквих дела при- 
мени административна или дисциплинска казна, и то с обзиром 
на степен друштвене опасности дела и његовог учиниоца. Даље, 
v конкретном случају постоји потреба да се учинилац дела за 
које нема кривичне одговорности казни као за прекршај, што би 
требало да цени јавни тужилац, по чијем захтеву би се у оваквим 
случајевима покретао административно-казнени поступак.

У овоме циљу предложена je допуна Основног закона о пре- 
кршајима. Члан 1 Основног закона о прекршајима, који даје де- 
финицију преиршаја, допуњава се у томе смислу да се прекрша- 
јима сматрају и дела за која нема кривичне одговорности у сми- 
слу чл. 5, став 1 Кривичног законика, уколико та дела не повлаче 
дисциплинску одговорност. У вези са тим се допуњава и члан 94 
Ооновног закона о прекршају, који говори о покретању админи- 
стративно-казненог поступка, и то тако да се по овим прекрша- 
јима административно-казнени поступак покреће на захтев јавног 
тужиоца.

Пошто за прекршаје ове врсте нису одређене врсте и вели- 
чина административних казни, предложена je такође и допуна 
члана 30 Основног закона о прекршајима, који говори о одмера- 
вању административших «азни. За прекршаје ове врсте моћи ће се 
изрицати све врсте административних казни у границама које по- 
ставља Ооновни закон о прекршајима.



Уједно je било потребно одредити и надлежност за вођење 
поступка за ове прекршаје. Ради тога, с обзиром на природу пре- 
кршаја ове врсте, гтредложена je одговарајућа допуна и члана 58 
Основног закона о прекршајима, према којој административно- 
казнени поступак у првом степену по овим прекршајима води 
извршни одбор G p e c K o r  или градског (рејонског) народног одбора.

14 ceirreMÖipa 1948 год.
Београд

Мииистар унутрашњих послова ФНРЈ 
А. Ранковић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУ- 

НАМА ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
НАРОДНА СКЈУПШИИНА ФНРЈ

В Е Ћ Е  Н А Р О Д А

Занонодавни одбор 
Бр. 58 

27 септембра 1948 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o r  p а д

Законодавни одбор Већа народа Народне ск у п ш ти н е  ФНРЈ 
на својим седницама од 25 и 27 септембра 1948 годиие претре- 
сао je Предлог закона о изменама и допунама Основног закона о 
премршајима, достављен му од Претседништва Већа народа, a 
који je на основу члана 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народ- 
ној скупштини ФНРЈ на решавање.

После свестраног проучавања горњег заковоког предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничкој редакционој комисији законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Већа народа подноси Већу 
следећи извештај:

Члан 1. У другом ставу, четврти ред, место речи „претстав- 
љају“ ставити „повлаче“.

Члан 3 мења се и гл&си: „Члану 58 додаје се нов став други 
који гласи: Административно-казнени поступак по прекршајима 
из члана 1, став 2 води у првом степену извршни одбор среског 
или градоког (рејожжог) народног одбора.



Став 2 члана 58 постаје став 3, с тим да се v њему брише 
тачка и затим додаје: „изузев по прекршајима из претходног 
става“ и ставља се тачка.

Ставови 3 и 4 члана 58 постају ставови 4 и 5.”
Подносећи овај извештај, Заканодавни одбор моли Behe 

народа да га изволи усвојити. *
За известиоца Одбор je одредио Радована Поповића.

С ек р етар  П р е т с е д н и к
Законодавног одбора 

Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Ч лаи оеи :

Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, ,с. p., Драгољуб Илић, с. p., 
Јоза Миливојевић, с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Орешча- 
нин, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Милан Попо- 
вић, с. p., Јосип Рус, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош Царе- 
вић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Косан Павловић, с. p., 

Радован Поповић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУ- 

НАМА ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА

НАРОДНА СКУПШПИНА ФНРЈ 
С А В Е З Н О  В Е Ђ Е  

Законодавни одбор 
Бр. 163 

27 септембра 1948 год.
Бео^град

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ,
Б е о г р а д

Законодавни одбо.р Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 25 и 27 септембра 1948 године претресао 
je Предлог закона о изменама и допунама Основног закона о пре- 
кршајима достављен му од Претседника Савезног већа, а који je 
на основу чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скуп- 
штини ФНРЈ на решавање.



После свестраног проучавања горњег законског предлога, и 
на основу пуне саглааности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничком редакдионом одбору законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Савезног већа доставља Саве- 
зном већу следећи извештај:

(Текст извештаја Законодавног одбора Савезног већа иден- 
тичан je ca текстом извештаја Законодавног одбора Већа народа, 
који je напред приложен.)

Подносећи овај извештај, Законодавни одбор моли Савезно 
веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je др Макс Шундерл.

Претседни«
Секретар Законодавног одбора

др Макс Шундерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.
Члаиошм:

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Радован Мију- 
шковић, с. p., Сулејман Филиповић, с. p., Иван Гранђа, с. p., 
др Јерко Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, с. p., др Јаков Гргу- 
рић, с. p., Јоже Лампрет, с. p., Матевж Хаце, с. p., Лајчо Јарама- 
зовић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., Михаило Ђу- 

ровић, с. p., Тихомир Никодијевић, с. р.
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n P Е Д Л О Г
3AK0HA O ИЗМЕНИ ЧЛАНА 37, СТАВ 2 ЗАКОНА О ДРЖАВ- 
ЉАНСТВУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛА-

ВИЈЕ

Члан 1
У члану 37 став 2 Закона о држављанству Федеративне На- 

родне Републике Југославије („Службени лист ФНРЈ”, бр. 
56/46 и 104/47), уместо речи „30 јуна 1948 године” стављају 
се речи „30 јуна 1949 године”.

Члан 2
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије’.

О Б Р  A 3  Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГA ЗАКОНА 0  ИЗМЕНИ ЧЛАНА 37, СТАВ 2 ЗАКОНА О 
ДРЖАВЉАНСТВУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ

ЈУГОСЛАВИЈЕ

По чл. 37, ст. 2 Закона о држављанству Федеративне Народне 
Републике Југославије (измене и допуне од 2 дец. 1947 год. 
„Службени лист ФНРЈ” бр. 104/47), држављанин Федеративне 
Народне Републике Југославије који не жели да постане држав» 
љанин оне »ародне републике у којој je био завичајан на дан 6 
априла 1941 године, него које друге народне републике, може

26 St. be leške  VI. r. z.



постати држављанин те друге републике ако до 30 јуна 1948 
године да изјаву о томе п р ед  и зврш н и м  одбором среског, одно- 
сно градског (рејонског) народног одбора на чијем се подручју 
налази место његовог пребивалишта, одноано боравишта.

Почев од 1 јула ове године промена држављанства народне 
републике не може се више тражити изузетним путем, то јест, 
онако како то предвиђа напред наведени прописи, него само ре- 
довним -путем ио прописима чл. 28—34 Закона о држављанству 
ФНРЈ.

У иародвим републикама у којима je вршен упис у књигу 
држављана народне републике пре 30 јуна о. r. грађани су при- 
ликом подношења пријава за упис били обавештени о предњем 
пропису и имали су могућност да питање свог републичког 
држављанства уреде користећи се тим прописом. У HP Србији и 
у неким другим народним републикама у којима се тек сада 
врши упис у књигу држављана грађани више не могу да се K opu
n e  наведеном одредбом пошто je рок за давање изјава протекао. 
Због необавештености велики број грађана није се на време 
користио поменутим прописом. Нарочито je велики број оваквих 
случајева у Аутономној Покрајини Војводини међу аграрним 
насељеницима који имају држављанство других народних репу- 
блика на чијем су подручју били завичајни 6 априла 1941 год. 
Из ових разлога указује се потребним да се могућност промене 
држављанства народне републике, независно од прописа чл. 28 
—34 Закона о држављанству ФНРЈ, остави и даље. У том диљу 
ст. 2 чл. 37 овог закста мења се тако што се народним републи- 
кама даје овлашћење да приликом доношења њихших закона о 
држављанству свака од њих одреди на који се начин могу гра- 
ђа«и изјаснити о томе да желе примити држављанство друге 
народне републике.

Министар у«утраш њ их послова ФНР.)
А. Ранковић с. р.



И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЧЛАНА 37, 
СТАВ 2 ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕЈУГОСЛАВИЈЕ
НАРОДНА СКјУГИШТИНА ФНРЈ 

В Е Ћ Е  Н А Р О Д А  

Замонодавни одбор 
Бр. 59 

27 септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Већа народа Народне скупшти«е ФНРЈ 
на својим седницама од 25 и 27 септембра 1948 године претре- 
сао je Предлог закона о измени члана 37, став 2 Закона о држав- 
љанству Федеративне Народне Републике Југославије, достављен 
му од Претседника Већа народа, а који je на основу чл. 63 Устава 
доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога 
и на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничкој редакционој комисији законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Већа народа подноси Већу 
следећи извештај:

Члан 1 мења се и гласи: „Члан 37 став 2 Закона о држављан- 
ству Федеративне Народне Републике Југославије мења се и 
гласи: Законима народних република одредиће се на који се начин 
држављани ФНРЈ који би према ставу 1 овог члана постали 
држављани неке народне републике могу изјаснити о томе да 
желе бити држављани друге народне републике.”

Подносећи овај извештај, Законодавни одбор моли Веће 
народа да га изволи усвојити.

За известиоца одређен je Панко Брашнаров.

Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. p., 
Јоза Миливојевић, с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Орешча-

С е к р е т а р  

Рато Дугоњић с. р.

Претоеднм.к 
Закоиодавног од&орј 

Божидар Масларић с. р.

Чланови:



нин, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Милан По- 
повић, с. p., Јосип Рус, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош Ца- 
ревић, с. p., др Бранко Чубриловић, с. p., Косан Павловић, с. p., 

Радован Поповић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАК0Н0ДАВН0Г ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЧЛАНА 37, 
СТАВ 2 ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
НАРОДНА СКУПШПИНА ФНРЈ

С А В Е З Н О  В Е Ћ Е

Законодавни одбор 
Бр. 164

25 септамбра 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 25 и 27 септембра 1948 године претре- 
сао je Предлог закона о измени члана 37, став 2 Закона о држав- 
љанству Федеративне Народне Републике Југославије, достављен 
му од Претседника Савезног већа, а који je на основу чл. 63
Устава доставила Влада ФНРЈ Народној окупштини -ФНРЈ на
решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједиичком редакционом одбору законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Савезног већа доставља Са- 
везном већу следећи извештај:

Чл. 1 мења се и гласи; „Члан 37 став 2 Закона о држављан- 
ству Федеративне Народне Републике Југославије мења се и 
гласи: Законима народних република одредиће се на који се
начин држављани ФНРЈ који би према ставу 1 овог члана
постали држављани неке мародне републике могу изјаснити о 
томе да желе бити држављани друге народне републике.”



Подносећи овај извештај, Законодавни одбор моли Савезно 
веће да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je др Макс Шнудерл.
Претседник

Сетсретар З а к о н о д а в н о г  о д б о р а

др Макс Шнудерл, с. р. Моша Пијаде, с. р.
Чланови:

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Радован Мију- 
шковић, с. p., Сулејман Филиповић, с. p., Иван Гранђа, с. p., 
др Јерко Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, с. p., Лајчо Јарамазо- 
вић, с. p., Јоже Лампрет, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., др Јаков Гргу- 
рић, с. p., Филип Лакуш, с. p., Матевж Хаце, с. p., Михаило Ђу- 

ровић, с. p., Тихомир Никодијевић, с. р.
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n  P Е Д Л О Г
3AK0HA O СТИЦАЊУ НАУЧНОГ СТЕПЕНА ДОКТОРА НАУКА

I Опште одредбе
Члан 1

У циљу унапређења научног рада и уздизања нових научних 
кадрова, као и ради подизања кадрова висококвалификоваиих опе- 
цијалиста у свима гранама науке и технике, установљава се «аучни 
степен доктора наука.

Члан 2
Право на стицање научног степена доктора наука имају, под 

условима овог закона, сви грађани без обзира на разлику у наци- 
оналности, раси, вероисповести, полу и доба старости.

Исто право имају и страни држављани по одобрењу Коми- 
тета за школе и мауку Владе ФНРЈ.

Члан 3
Научни степен доктора наука стиче грађанин који има дипло- 

му о св;ршеном факултету или високој школи и који je јавно 
одбранио докторску дисертацију.

Члан 4
Право додељивања научног степена доктора наука имају 

факултети универзитета и високих школа и академија наука.

II Посебне одредбе
Члан 5

За докторат се може пријавити лице које je бар на две 
године пре подношења пријаве завршило редовне студије на уни- 
верзитету или високој школи и које има извесну научну праксу 
н научне радове.

i



Пријава се подноси декану факултета или претседнику 
академије наука и у њој се означује из које се области науке 
намерава полагати докторат.

Нарочита комисија коју бира факултетски савет одноано оде- 
љење академије наука цени да ли пријавилац испуњава услове 
из ст. 1 овог члана и доноси одлуку о пријави.

Изузетно може захтевати упис за полагање доктората свр- 
шени студент факултета и одмах по стицању дипломе, ако се на 
универзитету и ван њега у току студија већ истакао по својим 
способностима и радовима. Факултетски савет однооно одељење 
академије наука доноси одлуку о пријему кандидата.

Факултетски савет односно одељење академије «аука дужни 
су кандидату пружити сву материјалну и научну помоћ у току 
његовог рада.

Члан 6
Тему за дисертацију, на основу предлога кандидата, потвр- 

ђује факултетски савет односно одељење академије наука, и том 
приликом одређује једног свог члана за референта за оцену и 
за одбрану дисертације.

Докторска дисертација je самосталан прилог науци; она 
треба да претставља самосталан рад у чијем je резултату дато 
решење или теориско образложење научних проблема, или су 
научно постављени нови проблеми који имају значајан интерес 
за науку. ДисертаЦија мора да детаљно разради проблем и да га 
образложи у вези са проблематиком целе научне области.

Члан 7
Израђену дисертацију кандидат предаје факултетском савету 

однооно одељењу академије наука, који одређује комисију од 
три своја члана за преглед дисертације. У ову комисију улази и 
референт који je одређен приликом потврђивања теме за дисер- 
тацију.

Ако je о дисертацији дата повољна оцена, одређује се 
одбрана дисертације, а дисертација се штампа о трошку и у 
издању установе која даје научни степен доктора наука.

Одбрана дисертације врши се јавно и о њој се обавештавају 
научне установе и организације.

Члан 8
Дисертација се брани пред комисијом од пет чла)НОва које 

одреди факултетски савет односно одељење академије наука. У 
ту комисију улази и референт који je одређен приликом потвр- 
ђивања теме са дисвртацију, а могу ући и научни радници са 
других универзитета и академија наука.



Под одбраном дисертације подразумева се и шире провера- 
вање знања из оне научне области из које je кандидат поднео 
дисертацију.

Комисија доноси одпуку једногласно.

Члан 9
Промоцију на част доктора наука врши ректор универзитета 

у присуству декана или продекана факултета, односно претседника 
академије наука у присуству секретара одељења академије, и ко- 
мисије пред којом je кандидат бравио дисертацију.

Члан 10
Кандидату који je усттешно одбранио докторску дисертацију 

издаје се диплома научног степена „доктора наука“ уз ознаку 
научне области.

Диплома се издаје под печатом универзитета или високе 
школе, односно академије наука, и под потписима ректора одно- 
сно претседника академије наука и чланова комисије пред којом 
je дисертаиија брањена.

Члан 11
Истакнутим научним раднидима који су својим делима обо- 

гатили науку може се доделити, без одбране дисертације, степен 
почасног докто;ра наука (хонорис кауза).

Право додељивања титуле почаоног доктора «аука имају 
универзитетски савети, савети високих школа изједначених са 
универзитетом и скупштине академија наука.

III Прелазне и завршне одредбе

Члан 12
Академски називи доктора стечени до ступања на снагу 

овог закона признају се.
Академски називи доктора, који су стечени на основу дисер- 

тације, признају се као научни степени доктора у смислу овог 
закона.

Члан 13
Задржава се академски назив доктора медицине.
За доктора медицине који жели стећи назив „доктора меди- 

иинских наука“ важе прописи овог закона.

Члан 14
Научни називи доктора, стечени од 6 априла 1941 г. до 9 

маја 1945 г. на домаћим универзитетима, подлеже ревизији.



Само у случајевима где je докторска дисертација одговарала 
научним захтевима, назив доктора ће се признати. Уколико дисер- 
тација не одговара овим "захтевима, назив доктора ће се пони- 
штити.

Ближе одредбе о ревизији прописаће народне републике.

Члан 15
Поништавају се све титуле почасног доктора (хонорис кауза) 

стечене од 6 априла 1941 г. до 9 маја 1945 г. на домаћим универ- 
зитетима.

Решење о поништењу доноси ректор универзитета односно 
високе школе.

He може се на територији ФНРЈ служити титулом почасног 
доктора лице које je стекло ову титулу на универзитету или висо- 
кој школи фашистичких земаља.

Члан 16
Научни степени доктора стечени на страним универзите- 

тима и високим школама пбдлеже нострификацији по прописима 
које до>носи Влада ФНРЈ.

Члан 17
Ступањем на снагу овог закона престаје важност свих про- 

писа о стицању научног степена доктора, уколико су супротни 
одредбама овог закона.

Члан 18
Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ донеће правилник о 

саставу и раду комисије за оцену и одбрану дисертације.
Прописима народних република, издатим на основу овог 

закона и општих упутстава Комитета за школе и науку Владе 
ФНРЈ, даће се ближе одредбе за извршење овог закома.

Члан 19
Овај закон ступа на снагу »смог дана по објављивању у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ СТЕПЕНА 

ДОКТОРА НАУКА
Предлог зако-на о стицању научног степена доктора наука 

претставља важан и даљи пораст у организацији високе наставе 
и научног рада у нашој земљи. Он одговара задацима и могућ-



ности.ма наших највиших и школских установа, условима економ- 
ског подизања наше земље, условима свестране изградње соци- 
јализма. Постављајући докторат као доказ и потврду стварних 
резултата у научно-истраживачком и теоретском раду, предлог 
закона ликвидира све оне конвениионалне академске форме које 
карактеришу стицање и вредност доктора у буржоаској држави.

На пољу организације научног живота, а посебно «а узди- 
зању научних кадрова и стицању научних степеш ми смо од старе 
Југославије наследили отсуство сваке организованости. А у 
сисгему стицања научног степена шароликост и несистематич- 
ност, тако да се у >сушти«и не би могло говорити о стицању науч- 
ног степена, већ о стицању академске титуле, која «ајчешће није 
одговарала а није ни морала одговарати садржини. Тако, на при- 
мер, у Залребу, по бечком узору, апсолвирани студенти правног 
факултета добијали су титулу доктора, ако су испите полагали 
по систему ригороза, који уопште није условљавао владање 
научних метода, а нај|мање je имао за циљ да претставља прилог 
науци. У Београду .се докторат на правном факултету стицао 
тголагањем усмених испита, после ироведене године дана иа докто- 
рандском курсу, израдом и одбраном дисертације. Међутим, на 
свим медицинским факултетима у старој Југославији титула док- 
тора стицала се простим полагањем и апсолвирањем редовних 
испита, док се на осталим факултетима у земљи доктораг стицао 
израдом и одбраном дисертације.

Између разних могућиих система, овај предлог закона утвр- 
ђује систем једностепеног доктората. Овај једностепени докто- 
рат разликује се од уобичајених једностепених доктората у 
томе што он докторат ослобођава његових школских, уских и 
административних оквира и тенденција. По ранијем једностепе- 
ном докторату, докторат je претстављао даљи школоки курс 
после општег курса на факултету. По правилу, докторат су посе- 
ћивали само студенти одмах после свршених дипломских испита. 
Такав докторат био je умногоме затворен за људе из араксе, за 
људе који су се развили у производњи. Наш једностепени систем 
доктората тежи да потстакне даљи теоретски рад и наших струч- 
њака кој-и су запослени у фабрикама, институтима и другим рад- 
ним местима и службама. Он тежи да им омогући да своје истра- 
живачке радове, своје корисне и значајне резултате теоретски 
поставе и оцене у облику дисертација, које ће пријавити и бра- 
нити у одговарајућим научним установама.

С обзиром на научни развој наше земље, на садашње наше 
објективне потребе и могућности, двостепеност у докторату оте- 
жавала би ону широку и масовнију селекцију висококвалифико- 
ваних стручњака и научњака културе. Али, при томе постоје



услови за даљи развој и селекцију највиших стручних и научннх 
кадрова. Та могућност налази се у професури на универзитетима 
и високим школама, као и одабирању чланова наших академија.

■ Једна од основних одлика нашег Предлога закона о стицању 
научног степена доктора наука je та да назив доктора наука значи 
и носи у себи научни степен, а не формалну академску титулу, 
он значи да je носилац овог највишег научног степена дао само- 
сталан прилог науци, у коме je решио или теориски образложио 
научни проблем који има значајан интерес за науку.

Али наш нови систем доктората није само карактериетичан 
по измењеној суштини и вредности доктората, него и по новом 
и активном односу народне државе према начину стииања докто- 
рата и према кандидатима за добивање научног степена доктора 
наука. По нашем систему који установљава предлог закона кри- 
теријум за одабирање докторских кандидата јесте критеријум 
стварне стручне и научне способности и даровитости кандидага. 
Према таквим кандидатима народна држава преузима важне обавезе 
које никад није хтела нити je могла преузети капиталистичка 
држава. Предлог закона у том смислу обавезује наше универзи- 
тете, високе школе и академије наука да се старају о научном 
развоју и оспособљавању примљених кандидата, да о,рганизују 
докторски научни рад плански, водећи при томе рачуна о индиви- 
дуалним наклоностима и талентима појединаца према појединим 
гранама науке и технике. Ове -наше највише научне установе по- 
зване су да укажу сву лотребну стручну, научну и педагошку по- 
моћ да се нови систем доктората оствари према принципима утвр- 
ђеним у предлогу овог закона, сагласно одговорној и крупној 
улози коју наука има у даљем социјалистичком преображају наше 
земље, у даљој изградњи наше економике, наше индустрије и 
пољопривреде, и целокупног нашег културног живота на савре- 
меним и напредним тековинама науке и технике. Разумљиво je да 
под оваквим условима организације доктората, држава преузима 
на себе штампање успешно одбрањених докторских дисертација. 
У старој држави je, поред осталог, обавеза штампања докторске 
дисертације из личних материјалних средстава кандидата била 
озбиљна препрека за многе даровите и способне грађане да уоп-
ште могу стећи докторат. Уосталом, то je било логично са кла-
ском природом старе државе која je формирала своје интелекту- 
алце из редова својих класно привржених и оданих припадника. 
У «ародној држави наука je постала својина народа. Отуда у на- 
шој организацији научног рада, na доследно и доктората, држава 
помаже >свим средствима да способни и даровити научни радници
развију своје таленте и да својим радом и научним резултатима



буду од користи како себи, тако и народној, социјалистичкој 
држави.

Као што се види, предлог закона отвара широке могућности 
за стицање научног степена доктора наука, како за свршене сту- 
денте наших високих научних установа, који имају наклоности и 
сгшсобности за даље стручно и научно развијање, тако и за истра- 
живаче и научне раднике у пракои. To je основна карактеристика 
и тиме он доноси главну новину у организацији научног рада у 
нашој земљи.

Са увођењем новог система доктората требало je решити и 
регулисати питање досада стечених доктората на разним фа- 
култетима. Правично-ст je захтевала да- се као научни степен 
признају они докторати, стечени до 6 'априла 1941 године, где 
je докторска дисертација испуњавала научне захтеве, те ће при- 
тежаоци тако стечених доктората моћи поред свога имена став- 
љати, као и притежаоци доктората стечеиих по прописима овог 
закона, назив научног степена, на пример, доктор правн-их наука, 
доктор економских наука итд. Али, они притежаоци доктората 
који докторат нису стекли израдом и одбраном дисертације, већ 
рецимо по систему ригороза, моћи he назив доктора задржати 
само као академску титулу, а не као научни степен, те «ehe моћи 
уз своје име стављати, на пример, доктор правних наука, доктор 
медицинских наука итд. већ само доктор, без ознаке да je доктор 
неких наука. Овакво решење захтевала je и техничка немогућност 
да се сви докторати стечени до 6 априла 1941 године подвргну 
ревизији. Изузетак по овом Предлогу закона о стицању научмог 
степена доктора наука чине апсолвирани медицинари, који ће убу- 
дуће добијати академску титулу доктор, а не лекар, као што je 
академ-ска титула инжењер, економист итд. Ово стога што je у на- 
шем народу назив доктор дубоко укорењен, те je постао синоним 
назива лекар, што je лекарски позив ретко деликатан и одговоран, 
јер су у питању л>удски животи, а и саме медицинске студије 
трају «ајдуже, те je целисходно и одговара стварности да се у 
академској титули ове особености лекарског позива и обележе.

Али, научни степен доктора медицинских иаука апсолви- 
рани медицинари моћи ће стицати, као и на осталим факултетима, 
само израдом и одбраном дисертације. Према томе, 'апсолвирани 
лекар имаће академску титулу доктора, а лекар који je израдио 
и одбранио докторску дисертацију која одговара научним захте- 
вима у смислу овог закона, моћи ће поред свога имена стављати 
„доктор медицинских наука” и користити се срим правима која 
отуда проистичу.

У оклопу задатака и мера за остваривање нашег Петогоди- 
шњег плана, за изградњу социјализма у нашој земљи, предлог



овor закона заузима своје одговарајуће и логично место. To све 
оправдава што га je Влада ФНРЈ изнела на ово заседање Народне 
скупштине ФНРЈ. Верујем да he Народна скупштина ФНРЈ одо- 
брити његове принципе и озаконити га на своме VI редовном 
заседању.

Министар за науку и културу ФНРЈ 
Р. Чолаковић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ 

СТЕПЕНА ДОКТОРА НАУКА

НАРОДНА СКУПШТОНА ФНРЈ 
В Е Ћ Е  Н А Р О Д А  

Законодавни одбор 
Бр. 61

27 септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Већа народа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седнидама од 25 и 27 септембра 1948 године претресао 
je Предлог закона о стицању научног степена доктора наука, до- 
стављен му од Претседништва Већа народа, а који je на основу 
члана 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини 
ФНРЈ на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на оонову пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничкој редакционој комисији законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор подноси Већу народа сле- 
дећи извештај:

Поднаслов изнад члана 1 брише се.
Чл. 1. У трећеаМ реду брисати речи „и технике” .
Чл. 3. У лрвом ставу, први ред, место речи „стиче грађанин“ 

ставити „додељује се грађанину“.
Чл. 4. У другом реду, место речи ,,и академија“ ставити „као 

и академије“.
Поднаслов изнад члана 5 брише се.



Чл. 5. У ставу првом, у другом реду, уместо речи „завршило- 
редовно студије на универзитету или високој школи“ ставити 
„стекло диплому о свршеном факултету или високој школи“. У 
ставу трећем, у првом реду, уместо речи „може захтевати упис” 
ставити „може се пријавити“. У трећем реду, уместо речи „факул- 
тетски савет“ ставити „факултет“.

Чл. 6. У трећем реду бришу се речи „и за одбрану“. У дру- 
гом ставу, у четвртом реду, брисати реч „значајан“. У петом реду, 
место речи „целе“ ставити „одговарајуће“.

Чл. 7. У трећем реду, у првом ставу, место речи „преглед“ 
ставити „оцену“.

Чл. 8. У првом ставу, други ред, место речи „факултетски“ 
ставити „универзитетски“ и брисати реч „одељење“. У трећем 
реду, место речи „приликом потврђивања теме за дисертацију,, 
ставити „за оцену дисертације“. У другом ставу, први ред,'место 
речи „Под одбраном“ ставити „Одбрана“. У истом реду, место 
речи „подразумева се“ ставити „обухвата“.

Чл. 9. У првом реду место речи „част“ ставити „степен“.
Чл. 10. Додаје се друга реченица која гласи: „За које се 

научне области додељује степен доктора науке прописује Влада 
ФНРЈ на предлог Комитета за школе и науку”. У другом ставу, 
други ред, место речи „под“ ставити „,са“.

Чл. 11. У другом ставу, у првом и другом реду, место речи 
„имају универзитетски савети, савети” ставити „има скуп ре- 
довних и ванредних професора универзитета односно” .

Поднаслов изнад члан 12 брише се.
Чл. 12. У првом 'Ставу,-први ред, место речи „називи” и „сте- 

чени” ставити „назив” и „стечен”. У другом реду, -место речи 
„признају се” ставити „признаје се као академски степен”. У дру- 
гом ставу, први ред, место речи „називи” ставити „назив”, а после 
речи „доктора” брисати запету. У истом реду, место речи „су 
стечени” ставити „je стечен” и после речи „дисертације” бри- 
сати запету, а место речи „признају” ставити „признаје” . У истом 
реду, место речи „степени доктора у смислу овог закона” ставити 
„оепен доктора наука”.

Чл. 13. У првом ставу, први ред, брише се реч „академски” 
а после речи „медицине” брисати тачку и додати речи „као ака- 
демски степен”. У другом ставу, ттрви ред, место речи „доктора 
медицине који жели стећи назив” ставити „стицање научног сте- 
пена” и брисати заграде и.спред речи „доктора” и иза речи 
„наука” .

Чл. 14. У првом ставу, први ред, место речи „Научни назив 
доктора, стечени” ставити „Назив доктора, стечен”.



Чл. 18.постаје чл. 17. Други став мења се и гласи: „Ближе 
одредбе за извршење овог закона доносиће народне републике на 
основу овог закона и на оонову општих упутстава Комитета за 
школе и науку Владе ФНРЈ”.

Чл. 19 постаје чл. 18.
Поред гсирњих измена и допуна, Одбор je учи-нио и потребне 

стилске и техничке исправке.
За известиоца одређен je др Бранко Чубриловић.
Подносећи Већу народа овај извештај, Законодавни одбор 

моли Behe да га изволи усвојити.
Претседник

Секретар Законодавног одбора
Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.

Чланови:
Панко Брашнаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. p., 
Јоза Миливојевић, с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Орешча- 
нин, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Јосип Рус, с. p., 
Тоне Хафнер, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош Царевић, с. p., 
др Бранко Чубриловић, с. p., Косан Павловић, с. p., Радован По-

повић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА CABE3HOF ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 
ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ 

СТЕПЕНА ДОКТОРА НАУКА

НАРОДНА СКУПШТТИНА ФНРЈ 
CABE3HG ВЕЂЕ 

Закоиодавни одбор 
Бр. 166 

27 септембра 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 25 и 27 септембра 1948 године претре- 
сао je Предлог закона о стицању научног степена доктора наука, 
достављен му од Претседника Савезног већа, а који je на основу 
чл. 63 Устава доставила Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ 
на решавање.



После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор подноси Савезном већу сле- 
дећи извештај:

(Текст извештаја Законодавног одбора Савезног већа иденти- 
чан je ca текстом извештаја Законодавног одбора Већа народа 
који je напред приложен.)

Подносећи Савезном већу овај извештај, Законодавни одбор 
моли Behe да га у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Јоже Лампрет.

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Сулејман Фи- 
липовић, с. p., Иван Гранђа, с. p., Радован Мијушковић, с. p., 
др Јерко Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, с. p., Лајчо Јарамазо- 
вић, с. p., Јоже Лампрет, с. p., др Јаков Гргурић, с. p., Филип 

Лакуш, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., Михаило Ђуровић, с. р.

Секретар 
др Макс Шнудерл, с. р.

П ретседкик 
Законодавног одбора 
Моша Пијаде, с. р.

Чланови:





n P Е Д Л О Г
ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА

i ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

Сва роба која се у царинско подручје ФНРЈ увози, из њега 
извозк или преко њега провози подлежи контроли.

Царинску контролу врше царински органи на оонову овога 
закона и других правних прописа.

Члан 2
Царинско подручје ограничено je царинском линијом која je:
1) на копну, мору и граничним језерима — државна граница;
2) на ушћима река које утичу у море — линија која везује 

најистакнутије тачке морске обале преко ушћа; и
3) на граничним рекама — наша обала.

Члан 3
Царинско-погранични појас на копну je царинско подручје 

поред царинске линије, чију дубину и мере за спровођење царин- 
ског надзора одређује Министар спољне трговине ФНРЈ.

Царинско-погранични појас на мору одређује Министар 
спољне трговине ФНРЈ у границама територијалног мора Феде- 
ративне Народне Републике Југославије.

Члан 4
Роба која се из иностранства увози или провози преко царин- 

ског подручја ФНРЈ, све док je увозник не падигне из царинар- 
нице или док не иступи из земље, као и сва домаћа роба наме- 
њена извозу, од извршеног царињења до иступа из земље, јесте 
царинска роба и-подлежи мерама у циљу обезбеђења контроле 
увоза и извоза и царинског поступања.



Исто тако и сва лица која прелазе царинску линију подлеже 
мерама за обезбеђење царинског поступања.

Роба нађена у близини царинске линије на -нашем прибрежном 
мору, граничним језерима и међународним пловним рекама, или 
мзбачена на нашу обалу ових вода, подлежи царинском надзору 
н, уколико се «е утврди њено домаће порекло, сматра се царин- 
ском робом.

II П О С Е Б Н Е  О Д Р Е Д Б Е

1) М е р е  з а  о б е з б е ђ е њ е  ц а р и н с к о г  п о с т у п а њ а  (царински н а д з о р )

Члан 5
Прелаз и пренос робе npeko даринске линије може се вршити 

само царинским путевима и на местима за то одређеним.
Царински путеви су: железнички путеви који служе јавном 

саобраћају, међународни водени путеви, пристаништа на гранич- 
ним водама уколико су отворена за међународни саобраћај; 
ваздушни путеви и ваздухопловна пристаништа која cv одређена 
за међународни ваздухопловни промет.

Министар спољне трговине ФНРЈ може прогласити и друге 
путеве за царинске, као и одузети им то својство.

Царински путеви као и места прелаза морају бити обележенн 
видним знацима.
.  Члан 6

Двовласници -— становници ц>аринско-пограничног појаса — 
могу прелазити линију и мимо царинских путева (двовлаоничким 
прелазима) и преносити све шго им je потребно за обраду њихо- 
вих имања, као и плодове добивене са истих имања, уколико није 
друкчије прописано међународним уговорима.

Члан 7
Пловни објекти могу присгајати и бавити се на мору само v 

лукама отвореним за саобраћај. Ове луке отвара и затвара за сао- 
браћај Министарство опољне трговине ФНРЈ v огторазуму са Ми- 
нистарством поморства ФНРЈ. Који домаћи бродови могу без одо- 
брења пристајати и саобраћати у другим лукама прописаће пра- 
вилником Министар спољне трговине ФНРЈ.

Пловни објекти који саобраћају са иностранством граничним 
рекама и граничним језерима, могу пристајати само v местима 
где постоје царинарнице.

Роба и путници v домаћем саобраћају не могу се превозиш 
иностраним бродови.ма.



Ваздухоплови којима je дозвољено прелетање царинске ли- 
-није могу je прелетати само изнад одређених места на висини на 
којој je могуће распознавање њихових знакова, летети одређе- 
ним правцем, слетати на ваздухопловна пристаништа која- се сма- 
трају царинским путевима, као и са њих узлетати.

Домаћи војни ваздухоплови не подлеже царинском надзору, 
лријави и прегледу. Лица у војним вадзухопловима која долазе 
из иностранства или одлазе у иностранство, дужна cv пријавити 
царинарници царинску робу.

Члан 9
Царинска линија се може прелазити и роба преко ње прено- 

сити дању.
Редовни пријављени путнички и робни промет преко царин- 

ске линије у поштанском, железничком, аутомобилском, бродар- 
ском и ваздухопловном саобраћају дозвољен je и ноћу.

Koje ће се време сматрати као дан а које као ноћ, прописаће 
правилником Министар спољне трговине ФНРЈ, с обзиром на го- 
дишње доба.

Члан 10
Превозна средства, роба и путници кад прелазе царинску ли- 

нију морају пристати на одређено место и одмах се пријавитм 
пограничној царинарници.

Ближе одредбе о начину пријављивања прописаће правилни- 
кон Министар спољне трговмне ФНРЈ.

У случају оправдане сумње може се извршити и лични пре- 
трес у циљу промаласка скривене робе. Лични претрес путника 
врше лица истог пола.

Члан 11
Пловидба иа нашем прибрежном мору, на нашем делу Ду- 

нава, на Неретви код Метковића до њеног ушћа у море и нашим 
деловима граничних језера подлежи царинском надзору.

Бродови који плове нашим прибрежним морем, нашим дело- 
вима граничних језера, међународно пловним рекама, мао и вазду- 
хоплови који саобраћају са иностранством, са теретом или празни, 
морају имати манифест. Под којим ће условима бити ослобођени 
домаћи бродови од састављања манифеста прописаће Министар 
спољне трговине ФНРЈ у саглаености са Министром поморства 
ФНРЈ.

За исправност манифеста одговоран je заповедник брода или 
ваздухоплова.

Отступање у тежини робе означене у манифесту дозвољено 
je до 8%, а према природи и каквоћи робе.



Царинском надзору не подлеже домаћи војни бродови, а ни 
страни којима je присгајање дозвољено.

У случају да ови бродови превозе робу или путнике, царин- 
ском надзору на обали подлежи ова роба и путници као и саобра- 
ћај између ових бродова и обале.

Члан 13
По извршеној пријави (чл. 10) возилац-доиосилац je дужан 

најкаоније следећег дана до 12 часова поднети царинарници 
увозни лист за робу која се увози или провози.

Роба која ће се царинити код других царинарница или која 
je намењена за непосредан провоз, упућује се на начин пропмсан 
правилником за извршење овога закона.

Члан 14
Робу која се упућује другој царинарници или се провози 

возилац je дужан предати упутној односно излазној царинарници 
v неповређеном стању и у року који одреди отпремна царинар- 
ница. По накнадно примљеној диспозицији за време превоза робе 
возилац ће предати робу оној царинарници која му буде означена.

За непредају робе или предају робе у повређеном стању, 
возилац неће одговарати по царинским прописима ако роба није 
ступила у слободан промет.

Члан 15
Возилац (донооилац) je обавезан да робу преда царинарници 

на месту које она одреди.
Царинарница прима робу на основу поднетог увозног листа.

Робу чији je увоз или провоз забрањен, возилац je дужан 
вратити у иностранство.

Члан 16
Царинарница je одговорна само за робу коју je примила у 

свој магацин или на своје стовариште.
Царинарница не одговара за природни мањак, за повреду или 

уништење робе које je настало за време истовара или чувања у 
царинарници из узрока независних од ње, за тежину и каквоћу 
неповређених колета као и за тежину робе у расутом стању која 
није мерена при предаји царинарници.

Члан 17
Домаћа роба која се превози из једног домаћег места у друго 

преко стране територије ставља се под царински надзор.



Исто тако ставља се лод царински надзор и домаћа роба која 
се превози из једног домаћег места у друго MOipeM, граничним 
рекама или граничним језерима.

Рок предаје одређује отпремна царинарница.
Ближе одредбе о овоме превозу као и о домаћој повлашће- 

ној пловидби ггрописује Министар спољне трговине ФНРЈ у са- 
гласности са надлежним савезним министрима.

2) Царинско поступање

A — ц а р и њ е њ е

Члан 18
Царињење робе може бити увозно и извозно.
Царињење се врши на основу пријаве за царињење коју 

подносилац предаје царинарници са свима прописаним исправама, 
а састоји се из прегледа робе, лрорачуна и наплате дажбина.

Роба која се увози може се подићи из царинарнице пошто 
се над њом изврши царињење. Роба која се извози не може се 
изнети из земље пре извршеног царињења.

Члан 19
Пријаву за царињење не подносе:
1) предузећа која су регистрована као увозна и извозна у 

регистру Министарства спољне трговине ФНРЈ;
2) путници за ствари личних потреба на путовању; и
3) двовласници за све што им je потребно за обраду њи- 

хових имања и за плодове са тих имања.
За робу до утврђене вредности коју путници преносе, Ми- 

нистар спољне трговине ФНРЈ прописаће посебан поступак за 
царињење.

Члан 20
По примљеној уредној пријави за царињење царинарница 

врши преглед и њиме утврђује количину, вредност и каквоћу робе 
по царинској тарифи. На основу овога прегледа врши се прора- 
чун дажбина које се наплаћују на царинарници.

Прегледу робе има право да присуствује и подносилац при- 
јаве за царињење.

Министар спољне трговине ФНРЈ прописаће правилнико;« 
поступак о прегледу робе и примени царинске тарифе у опорним 
случајевима.



По извршеном прегледу робе и прорачуну дажбина подно- 
силац пријаве за царињење дужан je уплатити царинарници про- 
рачунате дажбине.

Дажбине за поштанске и успутне железничке и бродске по- 
шиљке наплаћују се при издавању пошиљке примаоцу и одмах 
се предају царинарници.

Члан 22
Кад робу увозе или извозе предузећа која су регистрована 

као увозна и извозна у регистру Министарства спољне трговине 
ФНРЈ, царинарница врши преглед по поднетом одобрењу на увоз 
или извоз и њиме утврђује количину, вредност и каквоћу робе 
у циљу извршења контроле увоза и извоза.

По извршеном прегледу увезене робе царинарница предаје 
робу предузећу на слободно располагање.

Члан 23
Прорачун и уплату царинских дажбина за робу примљену 

од царинарнице врши само предузеће које je регистровано као 
увозно и извозно у регистру Министарства Спољне трговкне 
ФНРЈ по по-ступку који ће прописати Министар спољне трговине 
ФНРЈ у споразуму са Министром финансија ФНРЈ.

Члан 24
Роба извозно оцарињења код царинарнице у унутрашњости 

ради извоза из земље упућује се граничној царинарници прија- 
вом за извозно царињење.

Возилац je дужан такву робу предати излазној царинарници 
V року и у неповређеном стању.

Рок предаје одређује царинарница која je робу оцаринила 
за извоз.

Члан 25
Накнада мање или никако неплаћених, однооно повраћај 

више или недужно плаћених дажбина, може се захтевати у року 
од три месеца од дана извршења уплате, односно дана кад je 
уплату требало извршити.

Уколико царинарница, приликом прегледа докумената, утврди 
у року од три месеца да je странка платила на име дажбина више 
него што je била дужна, донеће решење о повраћају и без захтева 
странке.

Члан 26
Све док се роба налази под царинским надзором дозвољава 

се промена намере подношењем писмене претставке. Наплаћене



дажбине враћају се сопственику робе на његов писмени захтев у 
року од једног месеца од дана уплате дажбина.

Члан 27
Ако се роба увози или извози под условом да се врати у ино- 

странство односно у нашу земљу, у истом или промењеном стању, 
мора се приликом царињења обележити царинским обележјем 
ради утврђивања истоветности.

Услове за увоз односно извоз робе на повратак у истом или 
промењеном стању прописаће правилником Министар спољне 
трговине ФНРЈ.

Члан 28
Неодарињена увезена роба може се смештати у слободна ua- 

ринска складишта и царинска сместишта.
Одобрење за оснивање слободних царинских складишта и ца- 

ринских сместишта, као и услове и поступак за робу која се у 
иста смешта, прописује правилником Министар спољне трго- 
вине ФНРЈ.

Б — П о с т у п а њ е с а  р о б о м  к о ј о ј  j e  р о к л е ж а њ а
п р о т е к а о

Члан 29
Роба примљена у царинарници по чл. 15 овог закона мора 

се у одређеном року оцаринити и подићи из царинарнице. Кад 
увозник ни на позив царинарнице не оцарини и не подигне робу 
у остављеном року, губи право располагања робом.

Министар спољне трговине ФНРЈ прописаће правилником 
рокове у којима се роба мора оцаринити и подићи из царинарнице, 
као и поступање са робом која се у одређеном року не оцарини 
и не подигне из царинарнице.

Члан 30
За робу која лежи у царинском магацину или на царинском 

стоваришту плаћа се лежарина после три дана лежања.
Лежарина се не плаћа од дана подношења пријаве за цари- 

њење до дана кога je завршен прорачун, даринских дажбина; на 
робу којом je извршена царинска кривица, на робу којој je рок 
лежања протекао (ст. 1 чл. 29), као и на робу која je предмет 
спорног царињења уколико je ово окончано у корист сопстве- 
дика (увозника) робе.



8) Т а р и ф с к е  о д р е д б е  и  ц а р и н с к а  о с л о б о ђ е њ а

Члан 31
На робу Roja се увози у царинско подручје ФНРЈ или се из 

истог подручја извози плаћа се царина по царинској тарифи илн 
по међународним уговорима или конвенцијама. \

На робу која се превози преко царинског подручја ФНРЈ не 
плаћа се царина.

Царинске и друге дажбине којима je роба при увозу или 
извозу оптерећена наплаћују царински органи.

Члан 32
Царинска тарифа прсшисује се уредбом Владе ФНРЈ.
У уредби о царинској тарифи може се предвидети и давање 

царинских ослобођења и олакшица с обзиром на намену робе или 
с обзиром на својство увозника односно извозника.

Члан 33
Увоз слободан од царине биће допуштен само на основу ре- 

дипроцитета:
1) предмета намењених за непосредну употребу дипломат- 

ских претставника акредитованих при Президијуму или Влади 
ФНР Југославије, чланова њихових породица и подручног им 
дипломатског особља, по мери повластица које ужива дипломат- 
ско особље ФНР Југославије у дотичним земљама;

2) написа, застав, амблема, грбова, печата, канцелариског 
материјала, прибора и намештаја, које увозе дипломатска или 
консуларна претставништва и друга административна надлештва 
страних држава, а тако исто и превозних средстава намењених 
њиховој непосредној употреби;

3) селидбених ствари консула као и канцелариског и по- 
моћног особља дипломатских и консуларних претставништава, на- 
мењених њиховој непосредној употреби, увезених v року од шест 
месеци од њиховог доласка.

IH КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34
Казниће се једноструким до троструким износом дажбина ко- 

јима je роба оптерећена, а ако роб>а није оптерећена по царинској- 
тарифи, казниће се од половине до једноструке вредности робе:

1) ко унесе робу мимо одређеног места преко царинске ли- 
није или преко царинске линије изнесе неоцарињељу робу;

2) ко у нашем прибрежном мору, а без знања царинарнице, 
предаје или прима робу довезену из иностранства;



3) ко у намери да неоцарињену робу изнесе из земље исту 
носи странпутицом између царинарнице и царинске линије или 
ову робу на таквој странпутици истовари;

4) ко робу уредно пренету преко царинске линије стави у 
слободан промет пре пријаве царинарници.

Члан 35
Казниће се од половине до двоструког износа дажбина ко- 

јим'а je роба оптерећена, а ако роба није оптерећена по царин- 
ској тарифи, казниће се од четвртине до једноструке вредности 
робе:

1) ко робу за коју je поднет увозни лист стави у слободан 
промет пре предаје царинарници, или после предаје царинарници 
али пре извршеног прегледа по чл. 20 овог закона;

2) ко поднесе пријаву за царињење, па се приликом прегледа 
no чл. 20 овог закона нађе скривена роба;

3) ко не пријави царинарници робу коју собом носи, а иста 
се пронађе личним претресом;

4) ко у скривеним или тајиим местима у преносном средству 
прикрије робу па се иста пронађе прегледом односно претресом;

5) ко робу ослобођену потпуно или делимично од плаћања 
царинских дажбина употреби у друге сврхе а не у оне због којих 
je ослобођена плаћања царине;

6) ко стави у слободан промет робу која je, после извршеног 
прегледа, упућена у »ностранство провозном пропратницом;

7) ко бродом набављеним у иностранству врши саобраћај 
нашом обалом пре пријаве царинарници;

8) ко стави у слободан промет робу нађену у близини ца- 
ринске линије, на нашем прибрежном мору, граничним језерима 
и граничним рекама, или избачену на обале ових вода, уколико се 
не утврди њено домаће порекло.

Члан 36
Казниће се новчаном казном до 10.000 динара:
1) ко не пријави граничној царинарници превозно средство 

са робом или без робе одмах при прелазу царинске линије;
2) ко у року из чл. 13 овог закона не поднесе увозни лист 

првој граничној царинарници;
3) ко поднесе царинарници увозни лист који није у сагла- 

сности са товарним исоравама;
4) ко уз приј'аву за царињење поднесе рачун о вредности 

робе, а прегледом се утвр^и да je вредност робе већа;
5) ко робу после царинског прегледа а пре уплате дажбина 

стави у слободан промет;



6) ко бродом пристане у луку затворену за саобраћај без 
одобрења царинарнице;

7) ко бродом плови вашим-територијалним водама без про- 
писаних и уредних царинских исправа или ваздухопловом сао- 
браћа са иностранством без манифеста;

8) ко не може да оправда разлику у тежини робе означену 
у манифесту (чл. 11);

9) ко робу у домаћем саобраћају, подложну царинском 
надзору, истоварује, утоварује или претоварује, врши искрца- 
вање или укрцавање путника и путничког пртљага, снабдева бро- 
дове или бродску посаду ма каквим предметима без претходне 
пријаве надлежном царинском органу;

10) ко бродом који саобраћа са иностранством пристане у 
место где не постоји царинарница;

11) ко прими на возидбу на инострани брод робу или лица 
v домаћем саобраћају;

12) ко ваздухопловом прелети царинску линију ван одређе- 
ног места или на висини са које се не могу видети његови знацм 
распознавања, или се не придржава прописаног пута и слети 
односно узлети ван одређеног даринско-ваздухопловног п-риста- 
ништа;

13) ко у одређеном року не преда робу излазној односно 
упутној царинарници;

14) ко домаћу робу превози из једног места у друго морем, 
Неретвом, граничним деловима река или граничним језерима без 
прописаних царинских иаправа.

Члаи 37
Као извршилац прекршаја казниће се и лице код кога je роба 

била или je нађена, ако je знало да je ca робом извршен прекршај 
нз чл. 34 или 35 овог закона.

Члан 38
Казниће се петоструким износом дажбина којима je роба 

оптерећена, или двоструким изнооом вредности робе ако роба 
није оптерећена дажбинама по царинској тарифи, извршилац пре-. 
кршаја из чл. 34 или чл. 35 тач. 1, 2, 4 и 6 овог закона:

1) ако je у поврату више од два пута у времену од три 
године;

2) ако je при гоњењу или спречавању извршења дела упо- 
требио опасно оруђе или оружје;

3) ако je извршилац дела службено лице које je непосредно 
у вези са царинском службом или лице које je имало могућности 
да свој службени положај користи за циљеве извршења дела;

4) ако je дело извршеио ноћу.



Роба којом je извршен прекршај из чл. 34 или чл. 35 тач. t  
2, 4 и 8 овог закона конфискује се. Ако се роба не пронађе, њена 
се вредност «аплаћује од извршиоца дела. Превозно средство се 
конфискује само у случају ако je било искључиво намењено да 
послужи извршењу дела из чл. 34 или 35 тач. 1 или 4i

У случају кад се роба не конфискује, наплаћују се, поред 
новчане казне, и редовне дажбине којима роба подлежи.

Члан 40
Ако се роба којом je извршен прекршај из чл. 34 или чл. 35 

овог закона не гаронађе, а није могуће тачно утврдити њену ко- 
личину, каквоћу и вредност, ово ће се гтриближно одредити на 
основу прикупљених података. Ако je то 'немогуће, онда ће се 
извршилац казнити новчано од 1.000 до 20.000 динара.

Члан 41
О прекршајима из овога закона поступак води царинарница 

по Основном закону о прекршајима.
По делима из чл. 34, 35 и 36 овог закоиа решења у првом 

степену доносе царинарнице, а у другом и ггоследњем степену 
Министарство спољне трговине ФНРЈ.

Жалба te  подноси у року од 15 дана по пријему решења.

Члан 42
Казна no овом закону, изузев за прекршаје из чл. 36, не 

искључује и кривично гоњење.
Предмет са правоснажним решењем којим je изречена казна 

доставља се јавном тужиоцу надлежном према месту извршења 
дела, ради еве.нтуалног кривичног гоњења.

Члан 43
Гоњење царинских кривица и право на наплату редовних 

и казнених дажбина застаревају за годину дана од дана када je 
кривица учињена односно кад je решење о казни постало пра- 
воснажно.

Застарелост се прекида сваком радњом царинарнице управ- 
љеном на гоњење царинских кривица односно на извршење казне. 
Са сваким прекидом почиње поново да тече застарелост, али по 
истеку две године од дана када je царинска кривица учињена, 
односно када je решење о казни постало правоснажно, гоњење и 
извршење казне у сваком случају застаревају.

Право кажњеног лица на повраћај новчане казне коју није 
било дужно платити застарева за годину дана од дана уплате.



Члан 44
Износи од наплаћених новчаних казни и од продаје конфиско- 

ване робе, или наплаћени на име њене вредности, a no одбитку 
трошкова, иду у корист савезног буџета.

Поступак за продају робе прописаће правилником Министар 
спољне трговине ФНРЈ.

Члан 45
Држава има првенствено право на наплату царине, камате и 

казни из прихода и имовине увозника, (извозника) или кажње- 
ног лица.

Члан 46
Лицима која нису у царинској служби, а која су се истакла 

и допринела у откривању царинских кривица или хватању крк- 
ваца, може Министар спољне трговине ФНРЈ додељивати новчане 
награде.

За лица која су у царинској служби примењиваће се Основна 
уредба о принадлежностима савезних државних службеника.

IV П Р Е Л А З Н Е  И  З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е

Члан 47
До доношења уредбе којом ће се прописати царинска тарифа, 

иаринске дажбине he се наплаћивати у износима и на начин како 
cv наплаћиване до ступања на снагу овога закона.

Члан 48
Овлашћује се Министар спољне трговине ФНРЈ да пропише 

правилник за извршење овог закона.

Члан 49
Овај закон ступа на снагу тридесетог дана по објављивању 

v „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије”.

О Б Р  A 3  Л О Ж Е Њ Е
ПРЕДЛОГА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА

Промена друштвеног и економског уређења у новој Југосла- 
вији природно je изменила и карактер царина. Док je у старој 
Југославији царина имала фискални и заштитни карактер, дотле 
у данашњим условима наше економике п.арина je битно изаменила 
своју улогу.



Царине губе свој заштитни карактер због тога што je планом 
одређен правац развоја наше привреде, те и нема разлога да се 
другим мерама, то јест царинама одређује првац наше привреде.

Царина губи свој фискални карактер зато што начин нашег 
привређивања и систем нашег бууетирања не захтевају фискални 
извор државних прихода у виду царине. Другим речима, ако би 
се царина и даље задржавала као фискални извор државних при- 
хода, наша предузећа би теретила преко својих финансиских пла- 
нова државни буует плански предвиђеним износима за покриће 
царина, и тако дошла у ситуацију да све те износе преко царин- 
ских благајни враћају државном буџету као буџетски приход. 
Исто тако, уколико постоје разлике у ценама између домаћег и 
иностраног тржишта, та се разлика неће изједначавати преко ца- 
рине. већ се то-има вршити преко с п е ц и ј а л н о г  фонда за изједна- 
чење цена.

Приликом израде Предлога царинског закона, нарочито се 
водило рачуна о томе да се спроведе у живот уставна одредба: 
да je спољна трговина под коитролом државе. Предлогом царинског 
закона консеквентно je спроведено ово начело на тај начин што 
сву контролу спољне трговине Министарство спроводи преко ца- 
ринских органа.

Најзад, треба истаћи да царина задржава фискални карактер 
само v оном свом делу који се односи на обављање извоза и 
увоза који није обухваћен планом, то јест, кад исти обавља при- 
ватни сектор у коме случају царина остаје и даље буџетоки извор 
прихода.

При изради Предлога царинског закона вођено je рачуна о 
начелима која предвиђа Устав ФНРЈ, и у предлог су унете само 
материјалне одредбе, због чега je добио жељену оквирност и 
потребну еластичност. Поред тога, предлог je обухватио цело- 
купну материју која je досада била разбацана v разним закон- 
ским прописима.

а) Царински надзор

Сав промет робе и путника између ФНРЈ и иностранства 
стављен je под царински надзор у првом реду зат.о да би се имала 
потпуна контрола и евиденција увоза, извоза и превоза, а у дру- 
гом реду да би се неизбежно, правилно и тачно наплатила царина 
уколика je нека роба њом оптерећена.

У том циљу прописано je да се пренос робе преко царинске 
линије (границе) може вршити само царинским путевима и на 
местима за то предвиђеним, као и да се свака роба мора прија- 
вити царинским органима.



Да би се што потпуније спровео царински надзор и да би се 
отстраниле злоупотребе, стављена je под царински надзор и до- 
.маћа роба која се превози из једног домаћег места у друго море.м, 
граничним језерима и праничним рекама. Разуме се да je за про- 
мет овакве робе прописан специјалан цариноки надзор тј. уведена 
je упрошћена царииска спроводница, коју издаје месни народнн 
одбор, уколико у месту не постоји царинарниц.а. Услед овога до- 
маћи промет неће бити отежан.

Мере за спровођење царинског надзора упрошћене су овим 
предлогом и за сву осталу робу која се извози, увози или про- 
вози. Предлог царинског закона прописује једино подношење 
увозног или провозног листа, а одбацује сва друга дсжумента п 
кљиге. Ово упрошћење није извршено <на рачун потпуности ца- 
ринског надзора.

б) Царињење робе (пријава и преглед робе, прорачун
и уплата дажбина)

Предлог царинског закона ставља у дужност увознику одно- 
сно извознику једино то да царинарници поднесе изјаву да жел!! 
робу оцаринити, а царинарници ставља као службену дужност да 
сама прегледом утврди количину и каквоћу робе. На тај начин 
отпала je свака потреба за царинским пооредницима, а тиме и 
излишни трошкови који су поскупљив*али робу.

Упрошћавање царинског поступка као и поједностављење 
иаринске тарифе омогућиће да већи број царинских службеника 
који су радили неморисне послове буде пребачен у продуктив.

в) Поступак са робом мојој je протекао рок лежања v
царинарници

Предлог царинског закона решио je ово питање саобразно и 
у духу новоствореног стања у Југославији. Наиме, увозник који
о року и на позив царинарнице не .подигне iceoj-y робу губн 
свако право даљег располагања са њом. Пред оваквом одговор- 
ношћу увозници ће бити принуђени да савесније врше своју 
дужност и на време подигну робу, а уз то ће избећи и досадашње 
претрпавање царинских магацина, због чега je роба била сме- 
штена на отвореном простору и тиме се излагала квару.

Што се пак тиче излагања такве робе јавној продаји, предлог 
овлашћује Министра спољне трговине да правилником према по- 
стојећем стању на организовамом тржишту одређује која ће се 
роба излагати јавној продаји. Ову еластичност захтев'ају брз 
развој наше привреде и честе промене у нашем унутрашњем 
промету.



Од плаћања лежарине ослобођена je само она роба која се 
из доказаних разлога или нарочитих узрока не може подићи из 
царинарнице у року од три дана. Такви су случајеви изрично 
предвиђени и таксативно набројани у самом предлогу овог закона.

г) Тарифске одредбе и царинска ослобођења

Предлог царинског закона, као правило, прописује да роба 
која се увози у «аше царинско подручје или се из њега извози 
плаћа царину по царинској тарифи или по међународним угово- 
рима или конвенцијама, док роба која се провози уопште не 
плаћа царину.

Предлог царинског закона овлашћује Владу ФНРЈ да уредбом 
сама прописује царинску тарифу, јер то налажу општи интереси 
народне државе, брз развој наше привреде и брзо доношење 
нових и укидање постојећих одредаба оног тренутка када се по- 
треба појави.

Као што je напред истакнуто, Предлог царинског закона 
предвиђа наплату царине и по трговинским уговорима и конвен- 
цијама. О в о је  учињено зато што имамо везане царинске ставове 
у тарифсмом делу неких уговора који још важе и што није искљу- 
чена могућност да и убудуће наши привредни интереси, ради 
добијања уступака од сауговорача, не налажу везивање царин- 
ских ставова у међународним уговорима и конвенцијама.

На крају овог одељка Предлог царинског закона предвиђа 
ослобођење од царине једино предмета намењених пшребама ди- 
пломатских и конзуларних претставника и претставаиштава под 
условом реципроцитета, док je остала ослобођења, лична и 
стварна, оставио Влади ФНРЈ да регулише уредбом о општој ца- 
рннокој тарифи. Разлог за уношење ове повластице у закон лежи 
у томе што je ra повластица као стална призната свим лицима од 
стране свих осталих држава.

д) Казнене одредбе

У погледу заштите од гтоступака којима се вређају прописи 
овог закона нацрт утврђује царинске прекршаје. Карактеристично 
je код овог система царинских прекршаја да се о«и с обзиром на 
своју специфичност и тежину деле на три категорије и да je пре- 
кршај прецизно одређен. Сагласно начелима основног закона о 
прекршајима, пројекат предвиђа две казне које се могу изрећн 
против учинилаца царинских прекршаја. Те казне су: само нов- 
чана казна и новчана казна и одузимање предмета којим je пре- 
кршај извршен.



С обзиром на стручност материје, административно-казнени 
поступак je поверен цариноким органима. Истражни поступак it 
доношење решења у првом етепену врши царинарница, а у дру- 
гом и последњем степену «адлежно je Министарство спољне 
трговине.

С обзиром на чињеницу да повреде прописа Царинског за- 
кона могу у конкретном случају претстављати знатнију друштвену 
опасност, законски предлог утврђује да кажњавање за прекршај 
не искључује и кривично гоњење. Кривично гоњење и кажња- 
вање за кривична дела зависиће од друштвене .опасност-и учиње- 
них повреда и одређености тих дела у нашим посебним кривичним 
законима на моје нацрт закона и упућује. Да би ова одредба 
дошла до стварног «зражаја предлог закона прописује да ,се сваки 
предмет са правоснажним решењем, којим je изречена казна из 
члана 34, 35 предлога, достави јавном тужиоцу надлежном према 
месту извршења дела.

Министар отољне трговине ФНРЈ 
М. Поповић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП- 

ШТИНЕ ФНРЈ О.ПРЕДЛОГУ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА

НАРОДНА СК1У1ШГШНА ФНРЈ 
Ђ Е Ђ Е  Н А Р О Д А  

Законодавни одбор 
Бр. 59 

27 септембра 1948 год.
Београд

ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e о г p а д

Законодавни одбор Већа народа Вародне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 25 и 27 септембра 1948 године претре- 
сао je Предлог ца;ринског закона, доставље« му од Претседни- 
штва Beha народа, а који je на основу члана 63 Устава доставила 
Влада ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне сагласности о учињеним изменама и допунама 
постигнуте у заједничкој редакционој комисији законодавних



одбора оба већа, Законодавни одбор Већа народа подноси Већу 
следећи извештај:

Чл. 2 мења се и гласи: „Царинско подручје ограничено je 
царинском линијом која je државна граница на копиу, мору и 
граничним језерима.”

Чл. 3. Други став мења се и гласи: „Царинско-погранични 
nojac на мору, граничним језерима, рекама, аеродромима и вазду- 
шним путевима одређује Министар спољне трговине у границама 
територијалног мора или граничне линије Федеративне Народне 
Републике Југославије.”

Чл. 4. Трећи став мења се и гласи: „Роба нађена у близини 
иаринске линије на нашем прибрежном мору, граиичним језерима 
и међународним пловним рекама, или избачена на нашу обалу 
ових вода, као и роба из авиона који долазе из иностранства, 
подлежи царинсксш надзору, и, уколико се не утврди њено до- 
маће порекло, сматра се царинском робом.”

Чл. 6. У другом реду, после речи „прелазити” додати реч 
„царинску” . У последњем реду, иза речи „уговорима” брисати 
тачку и додати речи „односно споразумима” .

Чл. 7. У последњем ставу, иза речи „бродовима” брисати 
тачку и ставити запету, а додати речи „уколико међународним 
уговорима, односно споразумима није друкчије предвиђено.”

Чл. 9. Последњи став брише се.
Чл. 11. У првом ставу, први ред, на два места место речи 

„нашем” ставити „домаћем” као и свугде у законском тексту у 
одговарајућем падежу.

Чл. 13. У другом ставу, други ред, место „прописан” ставит» 
„који ће се прописати”.

Чл. 17. Четврти став брише се. Пети став постаје четврти.
Чл. 19. У првом ставу, под тач. 2), гаосле речи „потреба” до- 

дати речи „које собом носе” . Под тач. 3) у првом реду, после 
речи „имања” ставити запету и додати реч „као” .

Чл. 21. На крају члана, после речи „царинарници” додати 
речи „пре износа робе” .

Чл. 25. Први став мења се и гласи: „Накнада мање или никако 
неплаћеиих, односно повраћај неправилно плаћених дажбина, 
може се захтевати у року од три месеца од дана извршења уплате, 
односно дана кад je уплату требало извршити.”

Чл. 26. Друга реченица мења се и гласи: „Наплаћене дажбине 
враћају се сопственику робе:

а) оцарињене за увоз — по излазу робе из земље,
б) оцарињене за извоз — по скидању царинског надзора са 

оцарињене робе.”



Чл. 33. Под тач. 1) у другом реду, после речи „Президијуму” 
додати речи „Народне скупштине ФНРЈ” .

Чл. 36. Досадашња тач. 13 постаје тач. 6. Додаје се кова 
тач. 7 која гласи: ,,7) ко повреди царинска обележја којима je 
роба стављена под царински надзор;”. Тач. 6 постаје тач. 8. 
Тач. 7 постаје тач. 9. Тач. 8 постаје тач. 10. Тач. 9 постаје тач. 11. 
Тач. 10 постаје тач. 12. Тач. 11 постаје тач. 13. Тач. 12 постаје 
тач. 13. Тач. 14 постаје тач. 15.

Чл. 37 мења се и гласи: „Лице које држи, чува или прикрива 
робу за коју зна да je њоме извршен прекршај из чл. 34 или 35 
овог закона, казниће се као да je еамо извршило односни 
прекршај.”

Чл. 38 мења се и гласи: „Казниће се петоструким износом 
дажбина којима je роба оптерећена, или двоструким износом 
вредности робе ако није оптерећена дажбинама по цариномој та- 
рифи, извршилац прекршај из чл. 34 или чл. 35 тач. 1, 2, 4 и 8 
'овог закона:

1) ако je за последње три године више од два пута био 
кажњен за царинске прекршаје;

2) ако je ради извршења дела имао при себи оружје или 
опасно оруђе;

3) ако je дело извршено ноћу, сем случаја прелаза царинске 
линије по ст. 2 чл. 9 овог закона.”

Чл. 39. У првом ставу, други и трећи ред, место речи „кон- 
фискације” ставити „одузима се у корист државе” . У четвртом 
реду бришу се речи „да послужи”. У другом ставу, први ред, 
место речи „конфискације” ставмти „одузима се у корист државе”.

Чл. 41 мења се и гласи: „Поступак по прекршаји.ма из овог 
закона води царинарница по Основном закону о прекршајима. Ре- 
шење о прекршају доноси у првом степену царинарнии.а, а у дру- 
гом и последњем степену Министарство спољне трговине.

Жалба се подноси у року од 15 да«а по пријему решења.”
Чл. 42 мења се и гласи: „Ако се у поступку по царинсмом 

прекршају појави сумња да учињено дело садржи обележја кри- 
вичног дела, поступак he се прекинути а предмет ће се доставити 
надлежном јавном тужкоцу.”

Поред горњих измена и допуна, Одбор je учинио потребне 
стилске и техничке измене.



Подносећи овај извештај, Законодавни одбор моли Веће на- 
рода да ra у целости изволи усвојити.

За известиоца одређен je Нинко Петровић.

П ретседник
Секретар Зак о н о д а в н о г  о д б о р а

Рато Дугоњић, с. р. Божидар Масларић, с. р.
Члашсви:

Пакко Брашкаров, с. p., Срећко Жумер, с. p., Драгољуб Илић, с. p.r 
Јоза Миливојевић, с. p., Љуба Момчиловић, с. p., Богдан Орешча- 
нин, с. p., Саво Оровић, с. p., Нинко Петровић, с. p., Јосип Рус, t. p., 
Тоне Хафнер, с. p., др Јосип Хрнчевић, с. p., Милош Царевић, c. р 
др Бранко Чубриловић с. p., Косан Павловић, с. p., Радован Пс -

повић, с. р.

И З В Е Ш Т А Ј
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУП- 

ШТИНЕ ФНРЈ О ПРЕДЛОГУ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА

НАРОДНА СКУПШТМНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ 

Закоиодавни одбор 
Бр. 165 

27 септем-бра • 1948 год.
Београд

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

Законодавни одбор Савезиог већа Народне скупштине ФНРЈ 
на својим седницама од 25 и 27 септембра 1948 године претресао 
je Предлог царинског закона, достављен му од ГТретседника Са- 
везног већа, а који je на основу чл. 63 Устава доставила Влада 
ФНРЈ Народној скупштини ФНРЈ на решавање.

После свестраног проучавања горњег законског предлога и 
на основу пуне саглаоности о учињеним изменама и допунама, 
постигнуте у заједничком редакционом одбору законодавних 
одбора оба већа, Законодавни одбор Савезног већа подноси Већу 
следећи извештај:

(Текст извештаја Законодавног одбора Савезног већа иден- 
тичан je ca текстом извештаја За-конодавног одбора Beha народа.)



Подносећи Савезном већу овај извештај, Одбор моли Веће 
да га изволи усвојити.

За известиоца одређен je Едхем Чамо.

Владимир Симић, с. p., Живота Ђермановић, с. p., Радован Ми- 
јушКовић, с. p., Сулејман Филиповић, с. p., Иван Гранђа, с. p., 
др Јерко Радмиловић, с. p., Едхем Чамо, с. p., Лајчо Јарамазо- 
вић, с. p., Јоже Лампрет, с. p., др Јаков Гргурић, с. ,р., Филип 

Лакуш, с. p., Мехмед Хоџа, с. p., Михаило Ђуровић, с. р.

Секретар  
д р  Макс Шнудерл, с. р.

П регседник  
Зак о н о д а в н о г  о д б о р а  

Моша Пијаде, с. р.

Ч л а и с а и :



ВЛАДА
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

IV. Бр. 8188/48 
27 се птембра 1949 год.

Београд

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

У сагласности са чланом 2 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима из народне гтривреде подно- 
сим Већу народа на потврду, по приложеном списку, уредбе које 
je на основу члана 1 наведеног закона Влада ФНРЈ донела у вре- 
мену од 25 априла до закључно 27 септембра 1948 године и пре- 
длажем да их Веће народа потврди.

Смрт фашизму — Слобода народу!
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране 
М аршал Југославије

Јосип Броз Тито, с. р.

С П И C A К
УРЕДАБА KOJE JE ВЛАДА ФНРЈ ДОНЕЛА У ВРЕМЕНУ ОД 25 
АПРИЛА ДО 27 СЕПТЕМБРА 1948 ГОДИНЕ НА ОСНОВУ ЗА- 
КОНА О ОВЛАШЋЕЊУ ВЛАДИ ФНРЈ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕ- 

ДАБА ПО ПИТАЊИМА ИЗ НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ

1) Уредба о арганизацији управа за уналређење произ- 
водње од 17 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 43,48);

2) Уредба о тарифи, трошковима, фо«ду рукоеодства и цен- 
тралном фонду радиостаница од 17 маја 1948 године („Службени 
лист ФНРЈ” бр. 43 48);

3) Уредба о оснивању и делокругу рада Савезне средње 
шумарске школе за крш од 17 маја 1948 године („Службени лист 
ФНРЈ” бр. 43 48);



4) Уредба о платама радника и ученика у шумској произ- 
водњи од 21 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 44 48);

5) Уредба о платама радника и ученика у грађевинарству 
од 21 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 44)48);

6) Уредба о израчунавању пуне цене коштања, амортиза- 
ционом фонду, одређивању и расподели добити и о фонду руко- 
водства државних пољопривредних добара од 29 маја 1948 го- 
дине („Службени лист ФНРЈ” бр. 45 48);

7) Уредба о оснивању и делокругу рада Институга за елек- 
тропривреду од 21 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” 
бр. 45 48);

8) Уредба о трошковима државних трговачких предузећа од 
22 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 45 48);

9) Уредба о елементима цене добити, расподели добити, 
фонду руководства и тарифама у експлоатацији аутомобилског 
саобраћаја од 22 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” 
бр. 45/48);

10) Основна уредба о грађењу од 29 маја 1948 године („Слу- 
жбени лист ФНРЈ” бр. 46 48);

11) Уредба о грађевинској инспекцији од 29 маја 1948 го- 
дине („Службени лист ФНРЈ” бр. 46/48);

12) Уредба о допуни Уредбе о враћању, наплаги и сторни- 
рању возарине и других пристојби на државним железницама и 
државним речним бродовима („Службени лист ФНРЈ” бр. 27 47) 
од 29 маја 1947 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 46 48);

13) Уредба о предаји Савезне угоститељско-туристичке 
школе са седиштем у Опатији Влади Народне Републике Хрват- 
ске од 28 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 46 48);

14) Уредба о одређивању и контроли квалитета производа 
од 29 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 47 48);

15) Уредба о откупу житарица у економској 1948 49 години 
од 29 маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 47 48);

16) Уредба о оснивању и раду Савезног статистичког уреда 
и статистичких уреда у народним републикама од 29 маја 1948 
године („Службени лист ФНРЈ” бр. 47 48);

17) Основна уредба о пројектовању од 6 јуна 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ” бр. 48,48);

18) Уредба о планском превозу робе у железничксм и реч- 
ком саобраћају од 6 јуна 1948 године (,,Службени лист ФНРЈ” 
бр. 48 48);

19) Уредба о сузбијању и спречавању сточних зараза од 28 
маја 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 48 48);



20) Уредба о предаји крупних и ср^дњих пољоприиредних 
машина сељачким радним задругама и земљорадничким задругама 
од 21 јуна 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 54 48);

21) Уредба о трговинској инспекцији од 21 јуна 1948 ro- 
дине („Службеии лист ФНРЈ“ бр. 55/48);

22) Уредба о обрачунавању и наплати трошкова у државним 
здравственим установама од 25 јуна 1948 године („Службени лисг 
ФНРЈ” бр. 56 48);

23) Уредба о откупу и расподели сирових животињских 
кожа од 26 јуна 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 56 48);

24) Уредба о ценама пољопривредних производа у слободној 
продаји од 24 јуна 1948 године (,,Службени лист ФНРЈ” 
бр. 57 48); «

25) Уредба о плагама радника и ученика у графичкој инду- 
стрији од 1 јула 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 58 48);

26) Уредба о платама радника на државним и задружним по- 
љопривредним добрима од 1 јула 1948 године („Службени лист 
ФНРЈ” бр. 58 48);

27) Уредба о платама радника на производњи опеке, црепа 
и керамике од 1 јула 1948 године („Службени лист ФНРЈ” 
бр. 58 48);

28) Основна уредба о промету са запаљивим течностима оА
1 јула 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 58 48);

29) Основна уредба о преносу делова основних средстава 
државних привредних предузећа од 8 јула 1948 године („Слу- 
жбени лист ФНРЈ” бр. 60 48);

30) Основна уредба о додељивању прелазних застава најза- 
служнијим радним колективмма од 18 јула 1948 године („Слу- 
жбени лист ФНРЈ” бр. 62^48);

31) Уредба о издавању бонова за куповину робе по нижим 
јединственим ценама за откуп слободних девиза и валута од 18 
јула 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 62 48);

32) Уредба о успостављању царинске границе између Феде- 
ративне Народне Републике Југославије и Народне Републике 
Албаније од 18 јула 1948 године („Службени лист ФНРЈ” 
бр. 62 48);

33) Уредба о комуналним банкама и месним штедионицама 
од 14 августа 1948 године („Службени лист ФНРЈ'’ бр. 71 48);

34) Основна уредба о државни.м банкама за кредитирање 
земљорадничких задруга од 14 августа 1948 године („Службени 
лист ФНРЈ” бр. 71 48);

35) Уредба о исплати обвезница 3% Зајма народног осло- 
бођења издатих на основу уредбе Антифашистичког већа народног



ослобођења Југославије од 15 јануара 1943 године, од 14 авгу- 
ста 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 7148);

36) Уредба о планској употреби готовог новца у привреди 
од 14 августа 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 71/48);

37) Уредба о максимирању каматних стопа од 14 августа 
1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 71/48);

38) Уредба о измени и допуни Уредбе о оснивању и органи- 
зацији Генералне дирекције пошта, дирекција пошта и среских 
пошта од 12 августа 1948 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 71 48);

39) Уредба о измени и допуни Уредбе о оснивању и орга- 
низацији Генералне дирекције телеграфа и телефона, дирекција 
телеграфа и телефона и телеграфско-телефонских цеИтара од 12 
августа 1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 71 48);

40) Уредба о измени и допуни Уредбе о здравственом пре- 
.гледу (фитопатолошкој контроли) воћа у унутрашњем промету 
и воћа намењеног за извоз од 14 августа 1948 године („Службени 
лист ФНРЈ“ бр. 71/48);

41) Уредба о платама радника у рударству од 27 августа 
1948 године („Службени лист ФНРГ' бр. 74 48);

42) Уредба о платама транспортних радника од 27 августа 
1948 године („Службени лист ФНРЈ” бр. 74 48);

43) Уредба о оснивању радничко-службеничких ресторана 
и управа друштвене исхране од 27 августа 1948 године („Слу- 
жбени лист ФНРЈ” бр. 74 48);

44) Уредба о оснивању и делокругу рада Савезног научно- 
истраживачког института за јадранске културе од 30 августа 1948 
године („Службени лист ФНРЈ’’ бр. 75 48);

45) Уредба о лекарском прегледу и цепљењу чланова посаде 
бродова Трговачке морнарице ФНРЈ од 30 августа 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ” бр. 75 48);

46) Уредба о премиским додацима руководилаца државних 
привредних предузећа од 30 августа 1948 године („Служб&ни лист 
ФНРЈ” бр. 75'48);

47) Уредба о оснивању Главне дирекције за азбест Мини-
старства тешке индустрије ФНРЈ од 6 септембра 1948 године
(„Службени лист ФНРЈ” бр. 78 48);

48) Уредба о изградњи стручних радничких кадрова и упра-
вама за стручне радничке кадрове од 10 септембра 1948 године
(„Службени лист ФНРЈ” бр. 79 48);

49) Уредба о служби и управама за укључивање радне снаге 
v привреду од 10 септембра 1948 године („Службени лист ФНРЈ” 
бр. 79'48)'.



ВЛАДА
Ф Е Д Е Р А Т Н В Н Е  Н А Р О Д Н Е  Р Е П У Б Л И К Е  Ј У Г О С Л А В И Ј Е  

IV. Бр. 8187/48 
27 септембра 1948 год.

Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г p а д

У сагласности са чланом 2 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима из народне привреде подно- 
сим Савезном већу на потврду, по приложеном списку, уредбе 
које je на основу члана 1 наведеног закона Влада ФНРЈ донела 
v времену од 25 априла 1948 до закључно 27 септембра 1948 го- 
дине и предлажем да их Савезно веће потврди.

Смрт фашизму — Слобода народу!
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране 
Маршал Југославије

Јосип Броз Тито, с. р.

(Текст списка уредаба уз писмо Претседнику Савезног већа 
идентичан je ca напред приложеним списком уредаба уз писмо 
Претседнику Већа народа.)
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ВЕЋЕ НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

ПРЕТСЕДНИШТВО ВЕЋА НАРОДА 

Иретседник 
Јосип Видмар

Потпретседници:

Секретари:
др Бранко Чубриловић Јоза Миливојевић Михаило Грбић

СТАЛНИ ОДБОРИ ВЕЋА НАРОДА

ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР

Божидар Масларић, претседник 
Томо Чиковић, потпретседник 
Рато Дугоњић, секретар

Божидар Масларић Косан Павловић

Чланови:

Јоза Миливојевић 
Љуба Момчиловић 
Богдан Орешчанин

Љиљана Чаловска 
Саво Оровић

Драгољуб Илић

Панко Брашнаров 
Срећко Жумер

Нинко Петровић 
Милан Поповић 
Јосип Рус
др Синиша Станковић 
Тоне Хафнер 
Мустафа Хоџа 
др Јосип Хрнчевић 
Милош Царевић

др Бранко Чубриловић

Заменици:
Сретен Вукосављевић 
Косан Павловић 
Ладислав Амброжич

Радован Папић 
Антун Аугустинчић 
Михаило Грбић

Наум Наумовски



ОДБОР ЗА ПРИВРЕДНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈЕ

др Обрен Благојевић, претседник 
Иван Гошњак, потпретседник 
Раде Хамовић, секретар

Чланови:

Анка Берус 
Хасан Бркић 
д р  Војин Царић 
Јосип Јерас 
Бено Котник 
Веселинка Малинска

Митра Митровић 
Александар Стојановић 
Али Шукриа 
Радомир Тодоровић 
Алекса Томић 
Иван Турковић

Крсто Филиповић 
Радовш ГТоповић

Заменици:

Богде Јадрешин

Тоне Долиншек 
Кирил Миљовски

ОДБОР ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

Иван Гошњак, претседник 
Сретен Вукосављевић, потпретседник 
др Алеш Беблер, секретар

Спасенија Бабовић 
Анка Берус 
Франце Бевк 
Радован Зоговић 
Нико Јуринчић 
Петар Комневић

Љубо Бабић 
Павле Илић

Чланови:
др Димитар Несторов 
Богдан Орешчанин 
Крсто Попивода 
Хасан Ребац 
Алекса Томић 
Лидија Шентјурц

Заменици:
Иаум Нумовски
Пал Шоти

Али Шукриа



МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКИ ОДБОР

Алекса Томић, претседник 
Саво Оровић, потпретседник 
Јован Јегдић, секретар

Чланови:
Душан Ркман Анто Бабић
Тоне Шуштершич Никола Мартиновски

Заменици:
Драгутин Саили Иван Новак Живојин Ћурчић

АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР

Милан Смиљанић, претседнил 
Шефкет Маглајлић, потпретседник 
Крсто Попивода, секретар

Чланови:
Љуба Момчиловић Ладислав Амброжич
Фрањо Борић Гјорги Гаврилски

Заменици:
др Рудолф Обрачунч Нико Јуринчић

Муча Кериме

ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ

Марко Вујачић, претседник 
Пепица Кардељ, потпретседник 
др Милорад Влајковић, секретар

Чланови:
Пал Шоти Зора Николић
Мате Кршул Абдураим Мустафа

Заменици:
др Павел Луначек Љиљана Чаловска

Скендер Куленовић



НАРОДНИ ГЈОСЛАНИЦИ ВЕЋА НАРОДА

Абдураим Мустафа 
Агуши Куртеш 
Амброжич Ладислав 
Андрејев Бане 
Апостолски Михаило 
Аугустинчић Антун 
Ацева Вера

Бабић Анто 
Бабић Љ убо 
Бабовић Спасенија 
Бајалски Ристо 
Бакић Митар 
Барбарић Божо 
Беблер др Алеш 
Бевк Франце 
Берус Анка 
Благојевић др Обрен 
Бојновић Ђурађ 
Борић Фрањо 
Братић др Душан 
Брашнаров Панко 
Бркић Хасан 
Бурсаћ Милан

Bapra Иштван 
Васиљевић Душан 
Видмар Јосип 
Видмар Тоне 
Вицковић Михаило 
Влајковић др ' Милорад 
Вујасиновић Тодор 
Вујачић Марко 
Вукосављевић Сретен

Гаврилски др Гјорги 
Галијашевић Бећир 
Гарчевић Гојко 
Гаш Ал>уш 
Г ојковић Војислав 
Голубовић Маринко

Гошњак Иван 
Грбић Михаило 
Грегорић др Павле

Димитријевић Спасоје 
Добрашиновић Милоје 
Долиншек Тоне 
Дугоњић Рато

Ђаковић Спасоје 
Ђилас Милован 
Ђуричин Миливој

Еветовић др Матија

Ж ижић Ж ивко 
Ж умер Срећко 
Жупанчич Отон

Затрић Саит 
Зоговић Радован

Ивовић Душан 
Илић С. Драгољуб 
Илић Павле 
Имамоаић Фадил

Јадрешин Богде 
Јаковљевић др Стеван 
Јегдић Јован 
Јерас Јосип 
Јуринчић Нико

Кавчич Стане 
Капетановић Хајро 
Кардељ Пепица 
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 
Малинска Веселинка 
Манојловић Радмила 
Марковски Венко 
Мартиновски Никола 
Марушић др Драго 
Масларић Божидар 
Маснић Петар 
Миливојевић Јоза 
Миљовски Кирил 
Митровић Божо 
Митровић Митра 
Мићуновић Вељко 
Млакар Алојзиј 
Мојсов Лазар 
Момчиловић Љ уба 
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 Ш андор



Орешчанин Богдан 
Оровић Саво

Павић Нико 
Павловић Косан 
Папић Радован 
Пејновић Ката 
Перовић Пуниша 
Петровић Мато 
Петровић Никола 
Петровић Нинко 
Плепелић Стјепан 
Пешев Никола Панчев 
Поглајен Франц 
Попивода Крсто 
Поповић Душан 
Поповић С. Милан 
Поповић др Милош 
Поповић Радован

Радовић Вуко

Савић Кирило 
Саили Драгутин 
Салацан дон Анте 
Сејфула Кемал 
Смиљанић Милан 
Смодлака др Јосип 
Спиров др Борис 
Станковић др Синиша 
Стојановић Александар 
Сулејмани Хивзи 
Сулејмановски Нафи 
Сучић Флоријан

Тадић Ж ивота 
Темелковски Борко
Тодоровић Радомир 
Томић Алекса 
Томичић Миљан 
Турковић Иван

Ћ етковић Јован
Радосављевић Д обривојеЋ иш ић Хусеин
Рајковић Јоца 
Ребац Хасан 
Реџа Зекерија 
Ркман Душан 
Рус Јосип

Ћурчић Ж ивојин

Филиповић Крсто 
Фрол Фране

Хамовић Раде 
Хафнер Тоне 
Херљевић Фрањо 
Хоџа Мустафа 
Хоџић Џеко 
Хрнчевић др Јосип

Цајнкар др Станко 
Царевић Милош 
Царић др  Војин 
Целески Лазар

Чаловска Лиљана 
Чиковић Томо 
Чолаковић Родољуб 
Чубриловић др  Бранко

Џанкић Хасан

Ш ентјурц Лидија 
Ш ећерагић Мурад 
Шоти Пал 
Ш укриа Али 
Ш уштершич Тоне



САВЕЗНО ВЕЋЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

ПРЕТСЕДНИШТВО САВЕЗНОГ ВЕЋА

Претседник 
Владимир Св. Симић

Потпретседници:
Фрањо Гажи Авдо Хумо

Секретари:
Момчило Марковић Вида Томшич Стеван Јовичић

СТАЛНИ ОДБОРИ САВЕЗНОГ ВЕЋА 
ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР

Моша Пијаде, претседник 
Владимир Симић, потпретседник 
др Макс Шнудерл, секретар

■ Чланови:
Иван Гранђа Милош Минић
др Јаков Гргурић Живота Ђермаиовић
Михаило Ђуровић Mapa Нацева
Лајчо Јарамазовић др Јерко Радмиловић
Тихомир Никодијевић Ђуро Салај
Јоже Лампрет Сулејман Филиповић
Филип Лакуш Матевж Хаце
Радован Мијушковић Едхем Чамо

Мехмед Хоџа

Заменици:
Риста Антуновић Иса Јовановић
Божидарка Дамњановић Светозар Крстић
Владо Малесми Џавид Нимани

Бошко Шиљеговић



ОДБОР ЗА ПРИВРЕДНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈЕ

Јова« Веселинов, претседник 
Филип Лакуш, потпретседник 
Живота Ђермановић, секретар

Чланови:
Добросав Томашевић Албин Випотник
Петар Мундрић Јоже Јуранчич
Горољуб Поповић Мустафа Виловић
Аћим Груловић Петар Војновић
Душан Чалић Васил Ђорговски
Томо Војковић Мирко Крџић

Зт еници:
Павле Геренчевић Груја Новаковић
Радош Јовановић Ванчо Бурзевски

Андрија Бубањ

ОДБОР ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

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

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКИ ОДБОР

Јован Веселинов, претседник 
Петар Комадина, потпретседник 
Вида Томшич, секретар

Чланови:
Ратко Петровић Богоја Фотев
Владо Шегрт Вељко Зековић



Заменици:
Душан Грк Драго Гиздић Милорад Вујичић

АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР

Драгослав Марковић, претседник 
Тома Кутурец, потпретседник 
Александар Шевић, секретар

Чланови:
Адам Остовић Хамдија Ћемерлић
Фердо Година Панто Малишић

Заменици:
Љубинка Милооављевић Богдан Црнобрња 

Јоже Борштнар

ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ

Миле Перуничић, претседник 
др Метод Микуж, потпретседник 
Борис Станковски, секретар

Чланови:
др Александар Жижа Велибор Љујић
Мартин Сучић Перо Ђукановић

/
Заменици:

Иштван Лерик Мато Јакшић Богољуб Стојановић



НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ САВЕЗНОГ ВЕЋА

Аголи Неџат 
Алексоски Борис 
Андрић Ратомир 
Антић Милоје 
Антолић Фрањо 
Антуновић Риста 
Арсов Љ убчо 
Аугустинов Мата

Бабић Антун-Туна 
Бакарић др Владимир 
Бакрач Јозо 
Банак Јосип 
Баричевић Перо 
Белинић Марко 
Беловуковић Милан 
Бенчић Драго 
Бериша Рифат 
Бећириђ др Тодор 
Бисић М. Милорад 
Блажевић Јаков 
Богданов Душан 
Богданов Ђ ура 
Божовић Никола 
Боројевић Јован 
Борштнар Јож е 
Брецељ др Маријан 
Бохинц Андреј 
Бошковић Ђ орђе 
Бркић Душан 
Бркић Звонко 
Брњ аш евић Влајко 
Броз Јосип Тито 
Б убањ  Андрија 
Буљ ан Вице 
Бурзевски Ванчо 
Бурић Хасан 
Бутозан др Васо

Засилев Гјорги 
Јасиљевић Ж иван

Вејновић Светозар 
Величковић Вучко 
Веселинов Јован 
Веселинов — Мунћан 

Станка 
Видовић Никола 
Виловић Мустафа 
Випотник Албин 
Влатковић Немања 
Влахов Димитар 
Војковић Томо 
Војновић Петар 
Врбанац Јосип 
Вркљан Анте 
Вујичић Милорад 
Вујковац Михаило 
Вукадиновић Ђуро 
Вукашиновић Иван 
Вукмановић Светозар 
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 Ивида 
Грк Душан 
Грубић Чеда 
Грујић Радован 
Груловић Аћим

Дамњановић Божидарка 
Даниловић Угљеша 
Девеџић Душан 
Диминић Душан 
Дорошки др Јован 
Драгин Радивој 
Драушник Јурица

Ђермановић Ж ивота 
Ђорговски Васил 
Ђорђевић Стојан 
Ђукановић Перо 
Ђукић Пане 
Ђурђевић Чеда 
Ђурић Љ убодраг 
Ђуровић Лазар 
Ђуровић Михаило

Ерчић Ж ивко

Жигић Раде 
Ж иж а др Александар 
Ж ујовић Сретен

Зековић Вељко 
Зечевић Влада 
Зечевић Славко 
Зечевић Стево 
Зихерл Борис 
Златић Дина 
Златић др Саво

Иванов Андреј 
Иванчевић Никола 
Ивековић др Младен 
Ивић Стјепан

Јакшић Мато 
Јакшић Никола 
Јанковић Л>убо 
Јанић Владо



Јарамазовић Лајчо 
Јеленц Алеш 
Јеремић Boja 
Јовановић Блажо 
Јовановић Ђ ура 
Јовановић Иса 
Јовановић Радош 
Јовановић Спасоје 
Јовановић Станимир 
Јовићевић Павле 
Јовичић Стеван 
Јојкић Ђурица 
Јоксимовић Момир 
Јосиповић Србољуб 
Јоцић Ж ивојин 
Јуранчич Јож е

Карабеговић Осман 
К арајовић др Дра- 

гомир 
К ардељ  Бдвард 
Карнер др Иво 
Кецмановић др 

Војислав 
Кидрич Борис 
Кимовец Франце 
Клаусбергер Петар 
К нез Јурица 
Ковачевић Вељко 
Ковачевић Митар 
Ковачевић Урош 
Ковачић Иван 
Колишевски Лазар 
Комадина Петар 
Комненић Симо 
Корен Јаков 
Косановић Сава 
Косовац Младен 
Костић Велимир 
Кохаровић др Алек- 

сандар 
Коцбек Јож е 
Кочевао Франц

Крајгер Борис 
Крајцер Јанко 
Крањец Мишко 
Крзнар Ђ уро 
Криезиу Хасан 
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 Ђ уро 
Лампрет Јож е 
Лековић Boja 
Л ерик Иштван 
Лескошек Франц 
Леши Акиф М устафа 
Лукић Костадин 
Лулић Грго

Л>ујић Велибор 
Љ ујић  Bojo

Мајхен Владо 
Малески Владо 
Малишић Панто 
Манџић Пашага 
Маринко Миха 
Марковић Драгослав 
Марковић Милош 
Марковић Момчило 
Марковић Немања 
Маркотић Мато 
Марчинковић Јозо

Масарото Ђусто 
Мастиловић Новак 
Матић Радомир 
Мачек Иван—Матија 
Месић Јосиге 
Међо Томо 
Мијатовић Цвијетин 
Мијушковић Радован 
Микуж др Метод 
Милојевић Милоје 
Милосављевић Љ у- 

бинка 
Миљковић Мита 
Минић Милка 
Минић Милош 
Минчев Никола 
Михајловски Кирил 
Московл>евић др Ми- 

лош
Мразовић Карло — 

Гашпар 
Мрковић 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 Ж ивојин 
Нимани Џавид 
Н оваков Душан 
Новаковић Груја 
Новосел др Шиме

Омановић Хамдија 
Опачић Станко 
Остовић Адам



Павковић Миливоје 
Павловић Михаило 
Павловић Павле 

Пађен Бранко 
Пајковић Ђоко 
Пахић Лука 
Пашалић Едхем 
Пенезић Слободан 
Перковић Миле 

Перуничић Миле 
Петровић Душан 
Петровић Ратко 
Петровић Славољуб 
Петрушев Кирил 
Пијаде Моша 
Плавшић Лазар 

Побрић Едхем 

Полич Зоран 
Половић Марко 

Попов Ж ива 
Поповић Горољуб 
Поповић Јован 
Поповић Коча 

Поповић Љ убомир 

Поповић Милентије 
Почуча Миле 
Првчић Стјепан 
Прибић Милан 
Прибићевић др Раде 

Приможич Јож е 
Пуцар Ђ уро — Стари

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 Јож еф  
Салај Ђ уро 

Самарџија Стево 

Светек Франце 
Секељ Јож еф  
Симеоновић Јанко 
Симеунчевић Гавро 
Симић Владимир 

Синановић Хамдија 
Смајовић Василије 
Сремец, др Златан 

Стамболиски Асен 
Стамболић Петар 
Станковски Борис 

Стефаиовић Миливоје 
Стефановић Светислав 

Стојадиновић Михаило 
СтоЈановић Богољуб 

Суботин Иван 
Сутловић Рикард 
Сучић Мартин

Тодоровић Мијалко 
Тодоровић Симо 
Толо Нико 
Томашевић Добросав 
Томшич Вида 
Трајковић Александар 
Трифуновић Светислав 

Турковић Иван 

Туцман Јосип

Ћемерлић др Хамдија 

Ћ урувија Тоде

Узуновски Цветко

Ф ајфар Тоне 

Ференчак Иван 
Ференчина Томо 

Филаковић Имро 
Филиповић Сулејман 
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 Мидија 
Цетинић Марин 
Црнобрња Богдан 
Црногорчевић Јов»

Чакић Бошко 
Чалић Душан 
Чамо Едхем 
Чаушевић-Чауш Иван

Ченгић Ферид 
Чешњај Томо 
Чобански Спасоје 
Чолак Петар 
Чубриловић др Васо

Џојић Анто

Шакић Јован 
Ш арац др Заим 
Ш арац Спасоје

Ш атев Павел 
Шаћири Исмет 
Шевић Александар 
Шегрт Владо 
Шестан Јосип 
Ш иљеговић Бошко 
Ш каре Станко 
Ш нудерл др Макс 
Ш пиљак Мика 
Ш пиљак Фрањо 
Ш прљан Гуште 
Ш утић Анте



КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ АУТЕНТИЧНИХ ТЕКСТОВА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ

а) на српском језику
Моша Пијаде, Владимир Симић, Михаило Ђуровић, др Синиша 

Станковић, Радован Зоговић, Милош Царевић.

б) на хрвжском језику
др Саво Златић, др Јерко Радмиловић, др Јаков Гргурић, др Јосип 

Хрнчевић, Јоза Миливојевић, Анте Бабић.

в) на словеначком језику
Вида Томшич, Јоже Лампрет, др Макс Шнудерл, Јосип Рус, 

Франце Бевк, Јосип Јерас.

г) на македонском језику
Никола Минчев, Владо Малески, Ванчо Бурзевски, Венко 

Марковски, Кирил Миљовски и Лазар Мојсов.
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ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНћ ФНРЈ

Претседник 
др Иван Рибар

Потпретседници:
Моша Пијаде Јосип Рус Димитар Влахов
Филип Лакуш Ђуро Пуцар Марко Вујачић

Секретар 
Миле Перуничић

Чланови:

Јосип Броз Тиго, Бане Андрејев, др Владимир Бакарић, Душан 
Бркић, Јосип Видмар, Милован Ђилас, др Саво Златић, Едвара 
Кардељ» Иван Гошњак, Петар Стамболић, др Синиша Станковић, 
Влада Зечевић, др Стеван Јаковљевић, Блажо Јовановић, Нинко 
ГТетровић, Борис Кидрич, Сава Косаиовић, Лазар Колишевски, 
др Благоје Нешковић, Алекса Томић, Александар Ранковић, Иван 
Регент, др Златан Среиец, Добросав Томашевић, Фране Фрол5 

Авдо Хумо, Родољуб Чолаковић, Владо Шегрт.



Врховни командант Југословенске армиЈе 
Маршал Југославије  

Јосип Броз Тито



В Л А Д A

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Претседник Владе ФНРЈ и Министар народне одбранс 
Маршал Југославије  Јосип Броз Тито;

Потпретседник Владе ФНРЈ и Минштар иностраних 
послова  Едвард Кардељ;

Потпретседник владе и Министар унутрашњих посдова 
Александар Ранковић;

Потпретседник владе и Претседник Савезне контролне 
комисије др Благоје Нешковић;

Министар Савезне владе Милован Ђилас;
Министар Савезне владе Сава Косановић;
Министар Савезне владе Станоје Симић;
Претседник Савезне планске комисије и Прегседник При- 

вредног савета Борис Кидрич;
Министар саобраћаја Тодор Вујасиновић;
Министар поморства Вицко Крстуловић;
Министар пошта др Заим Шарац;
Министар спољне трговине инж. Милентије Поповић; 
Министар електропривреде инж. Никола Петровић; 
Министар финансија Добривоје Радосављевић;
Министар правосуђа Фране Фрол;
Министар тешке индустрије Франц Лескошек;
Министар лаке индустрије др Саво Златић;
Министар рударства Светозар Вукмановић;
Министар пољопривреде  инж. Мијалко Тодоровић; 
Министар шумарства др Васо Чубриловић;
Министар грговине и снабдевања др Јаков Блажевић; 
Министар рада Љубчо Арсов;
Министар грађевина Влада Зечевић.
Министар за питања науке ц културе Родољуб Чолаковић; 
Министар-Претседник Комитета за водопривреду  Бане 

.ндрејев;
Министар-Претседник Комитета за заштиту народног 

зравља др Павле Грегорић.



ВРХОВНИ СУД ФНРЈ

Претседник 
Витомир Петровић

Чланови:

Милован Крџић, Петар Раичковић, Петар Пирузе, Никола Стан 
ковић, Александар Тодоровић, др Маријан Деренчин 

и др Иван Гргић.

ЈАВНО ТУЖИОШТВО ФНРЈ

Јавни тужилац ФНРЈ 
др Јосип Хрнчевић



С а д р ж а ј
n РВА СЕДНИЦА ВЕЋА НАРОДА — 27 СЕПТЕМБРА 1948 

Пре дневног реда:
Страна

1 —  С аоп ш тењ е У каза П р ези д и ју м а  Н а р о д н е  скупш тине
Ф НРЈ о  са зи в а њ у  Н а р о д н е  скупш тине Ф Н РЈ у  V I р ед о в н о  
з а с е д а њ е  за  27 сеп тем бар  1948 го ди н е  —  —  —■ —  —  —  3

2 —  С аоп ш тењ е о смрти н а р о дн о г  посланика Јаш е П ро-
данови ћ а  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  •—  —  —  4

3  —  С аоп ш тењ е о  поднетим  законским п редл ози м а  —  4
4  —  С аоп ш тењ е о п однетим  извеш тајим а З а к он одав н ог

о д б о р а  —  —  —  —  —  ■—  —  —  —  —  —  —  —  4
5  —  У свајањ е р еш ењ а којим je  П р ези д и јум  Н ар одн е  

скупш тине Ф НРЈ о д о б р и о  п окр етањ е кривичног поступка и 
л иш ењ е с л о б о д е  против н ар одн и х посланнка В арге Иштвана
II Павића Ника —  —  —  —  —  —- —  —  —  —  —  4

6 —  М о л б е  и ж а л б е  —  —  -—  —  —  —  —  —  4
7 —  О тсуства  нар одн и х  посланика —  —  —  —  —  5

Дневни ред:
1 —  У тврђивањ е дневн ог  р ед а  —  —  —  —  —  •—  5

ПРВА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ ВЕЋА — 27 СЕПТЕМБРА 1948

Пре дневног реда:
1 —  С аоп ш тењ е Указа П р ези ди јум а  Н а р о д н е  скупш тине

ФНР.Ј о с а зи в а њ у  Н а р о д н е  скупш тине Ф Н РЈ у  V I р ед о в н о  
з а с е д а њ е  за  27 сеп тем бар  1948 годи н е  —  —  —  —  —  —  7

2 —  С аоп ш тењ е о смрти н ар одн и х посланика Стевана
К узм инца и Јаш е П родановића —  —  —  —  —  —  —  7— 9

3 —• У свајањ е р еш ењ а  којим je  П р ези дијум  Н ар одн е  
скупш тине Ф НРЈ о д о б р и о  покретањ е кривичног п оступка и 
л и ш ењ е с л о б о д е  против н ар одн и х  посланика Сретена Ж у јо -
внћа, А н дри је  Х ебран га  и Р адосав а  Гаџића —• —  —  —  —  9

4  —  С аоп ш тењ е о п однетим  законским п редл ози м а  —  • 9
5  —  С аоп ш тењ е о п однетим  извеш тајим а З а к он од ав н ог

о д б о р а  — _  _  —  —  —  —  —  —  —  —  _  —  10



6 —  С аоп ш тењ е о  консти туисањ у О д б о р а  за  иностране
п о сл о в е  ' —  —  —  —  —• —  —  —  —  —  —  —  —  IQ

7 —  С аоп ш тењ е да  je  О д б о р  за  привредни план и 
ф инансије и за б р а о  за  претседника Јована В есели н ова на место
Петра С тамболића —  —  —  —  —  —  — ■ —  —  —• —  10

8 —  О тсуства  н ар одн и х пасланнка —  —  —  —  —  10
9 —  М ол бе и ж а л б е  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1 0

10 —  С аопш тењ е о  уп р аж њ ен и м  м естим а у  од б о р и м а
Beha —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  10

Дневни ред:
1 —  У тврђивањ е дневног р еда  —  —  —  —  —  —  11

ДРУГА СЕДНИЦА ВЕЋА НАРОДА — 28 СЕПТЕМБРА 1948

Пре дневног реда:
1 —  Ч итањ е и усвајањ е записника прве р ед о вн е

седн и ц е  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  13
2 —  С аоп ш тењ е да  je Влада ФНРЈ п одн ел а  на п отврду  

у р е д б е  д о н е г е  у  врем ен у  о д  25 априла д о  27 сеп тем бр а  1948
годи н е  —  —- —  —  —  —  —  —  —  —: —  —  —  13

3 —  С аоп ш тењ е о поднетим  нзвеш тајим а Зак онодав ног
о д б о р а  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  13

4 —  Ч итањ е и усв а ја њ е извеш таја М андатно-им унитет-  
ског о д б о р а  о д оласку  за н ар одн ог  посланика В ојислава Гој-
ковића на м есто  ум рлог Јаш е П роданови ћа —  —  —  —  —  14

Говорници: нзвестилац Јован Јегдић —  —  —  —  —  14

5 —  О тсуства  н ар одн и х  посланика —  —  —  —  —  14
6 —  С аоп ш тењ е д а  je  за  повереника В л аде ФНРЈ при- 

ликом п ретреса  законских п редлога  у  В е ћ у  нар ода  одр еђ ен
Н икола С рзентић —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  15

Дневни ред:
1 —  П ретрес II усв ајањ е П редлога  закона о крнвичном

п оступ к у  —  —- —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  15— 37

Говорници: известилац  М илош  Ц аревић —  —  —  —  15
М иннстар п р авосуђа  Ф ране Ф рол —  —  18
Н инко П етровнћ —  —  —  —  —  —  —  19
Т о д е  Н ош пал —  —  —  —  —  —  —  20
др  Јоси п  Х рнчевић —  —  —  —  —  —  21
Јоси п  Р у с  —  —  —  —  —  —  —  —  33

2 —  П ретрес и усв а ја њ е П редлога  закона о кривпчним
делим а против сл у ж б е н е  д у ж н о ст и  —  —  —  —  —  —  38— 49

Говорници: известилац  Ј о за  М иливојевић —  ' —  —  38
М инистар п р авосуђа  Ф ране Ф рол —  —  40
Р исто Бајалски —  —  —  —  —  —  —  43
Ж ивко Ж иж ић —  —  —■ —  —  —  —  45



3 —  П р етр ес и усв а ја њ е П р едлога  закона о  кривичним  
делим а против оп ш тен ар одн е  и м овине и и м овине за д р у ж н и х  
*  др у ги х  д р у ш твен и х  организација —  —  —  —  —  —  49— 56

Г оворници: известилац  К осан  П авловић —• —  —  —  4 9

Б о ж и д а р  М асларић —  —  -—  —  —  —  50
д р  Хинко К ризм ан —  —  —  —  —  —  52
др  Гјорги  Гаврилски —  —  —  —  —  5 5

У тврђнвањ е д н евн о г  р ед а  за  н а р едн у  седн и ц у  —  —  56

Д Р У Г А  С Е Д Н И Ц А  С А В Е ЗН О Г  В Е Ћ А  —  28 СЕПТЕМ БРА 1948

Пре дневног реда:
1 —  Ч итањ е и у св а ја њ е  записника прве р ед о в н е

седн и ц е  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  57
2 —  С аоп ш тењ е о смрти н а р о дн и х  посланика Ивана

С теф ан ови ћа-С рбе и Павла Г еренчевића —  —  —  —  —  57— 59
3 —  С аоп ш тењ е д а  je  Влада Ф Н РЈ п о дн ел а  на п отв р ду  

у р е д б е  д о н е т е  у  в рем ен у о д  25 априла д о  27 сеп тем бр а  1948
г оди н е  —■ —  —  . —  —  —  —  —  —  —■ —  —  —  59

4  —- С аоп ш тењ е о  подн ети м  извеш тајим а З а к он од ав н ог
о д б о р а  —  —• —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  59

5  —  Ч итањ е и у св а ја њ е  извеш таја  М андатно-им унитет-  
ског о д б о р а  о  до л а с к у  за  н ар одн ог  посланика Влајка Б рњ а-
ш евића на м есто  ум рлог Стевана К узм инца —  —  —  —  59— 60

6 —  О тсуства  н ар одн и х  посланика —  —  —  —  —  60
7 —  С аоп ш тењ е д а  je  за  поверен и ка В л аде Ф Н РЈ при- 

ликом п р етр еса  законских п редлога  у  С авезн ом  в ећ у  о д р еђ ен
д р  Владим ир К алем бер  —  —  —  —  —  —  —  —  —  61

Дневни ред:
1 —  П ретрес и у св а ја њ е  П р едлога  закона о кривичном  

лоступку —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  61— 100

Г оворници: и звестилац  др  Јерко Р адм иловић —  —  —  61
М инистар правосуђа  Ф ране Ф рол —  —  66
Ј о в о  Ц рногорчевић  —  —  —  —  —  —  73
Владим ир Симић —  —  —  —  —  —  ‘85
д р  И во К арнер —  —  —  —  —  —  —  92
Б рано Савић —  —  _  —  —  —  %
Т ом а К утур ец  —  —  —  —  — ■ —  —  99

Т Р Е Ћ А  С Е Д Н И Ц А  В Е Ћ А  Н А Р О Д А  —  29  СЕП ТЕМ БРА 1948  

Ipe дневног реда:
1 —  Ч итањ е и усв а ја њ е записника д р у ге  р ед о в н е

:днице —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  101
2 —  У свајањ е деф ин и тивн их текстова  законских пре-

iora —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  101
3 —  С аоп ш тењ е о к онсти туисањ у О д б о р а  за иностране

>слове —- —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  ■ -—- —  101



1 ■—  П ретрес и усв а ја њ е П р едлога  закона о и зврш ењ у
казни —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  -С, —  —  101— 108

Говорници: известилац Д р а г о љ у б  Илић —  —  —  —  102
Гојко Гарчевић —  —  —  —  —  —  —  103
Х ајро  К апетановић —  —  —  —  —  —  106

2 —  П ретрес и  усв а ја њ е П р едлога  закона о  изменама
и допун ам а  О сн овн ог закона о  прекрш ајима —  —  —  —  108— 109

Говорници: известилац Радован  П оповић —  —  —  —  108
3 —  П ретрес и усв ајањ е П р едлога  закона о измени

члана 37 став 2 Закона о д р ж ав љ ан ству  ФНРЈ —  —  —  —  110

Говорници: известилац Панко Б р а ш н а р о в —  —  —  —  110
4 —  П ретрес и усв а ја њ е П р ед л о га  закона о стицањ у

н аучног степена доктор а  наука . —  —  —  —  —  —  —  110— 114

Говорници: заменик и зв естиоц а  Н инко Петровић —  —  110
др  Стеван Јаковљ евић  —  —  —  —  —  110

5  —  П ретрес и у св а ја њ е  П редлога  царинског закона —  114— 116

Говорници: известилац  Н инко Петровић —  —  —  —  114
У тврђивањ е дневн ог  р ед а  за  н а р едн у  седницу —  —  116
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