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časopis za slovensko krajevno zqodovino

SAVEZNO

VECE

Osma sednica
(28 septem bra 1951)

*•
P očetak u 11,15 časova.
P retsed av ao pretsednik Vladimir Simič (Izborni srez Beograd III,
NR Srbija).
Pretsednik: O tv aram osm u eednicu Saveznog veča IV redovnog
zasedanja N arodne skupštine F ed erativ n e N arodne Republike Jugoslaj vije (drugog saziv a). Zapisnik ove sednice vodiče sek reta r V eča dru g
M om čilo M arkovič.
Izvolite saslušati U kaz Prezidijum a N arodne skupštine FN R J o
sazivu N arodne skupštine F N R J u IV redovno zasedanje- (čita):
N a osnovu čl. 74 tač. 1 U stav a FN R J Prezidijum N arodne skup
štine Federativne N arodne Republike Ju g o slav ije donosi
UKAZ
0

SAZIVU NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE (NARODNE REPUBLIKE
JU G O SLA V IJE U IV REDOVNO ZASEDANJE

N arodna skupština F ed erativ n e N arodne Republike Ju g o slav ije
saziva se u IV redovno zased an je (drugog saziva) na dan 28 septem bra
1951 godine.
U. 'br. 1600
21 septem bra 1951 gbd.
Beograd

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar

P ot pretsednik

M. Peruničič, s. r.

M. Pijade, s. r.

(Č itanje ukaza narodni poslanici su saslušah stoječi.)

Izvolite saslušati o stala saopštenja.
V lada FN R J, u sm islu člana 63 U stava, podnela je Saveznom veću
nar rešav an je, ii to:
1) P redlog zakona o ovlašćenju narodnih republika za o tstu p an ja
od saveznih opštih zakona;
2) P redlog zakona o izvršenju kazni, m era bezbednosti i vaspitnopopravnih m era;
3) P redlog zakona o izm enam a i dopunam a O snovnog zakona o
p rek ršajim a;
4) P redlog zakona o sag lašav a n ju posebnih propisa o prekršajim a
u saveznim zakonim a sa odredbam a O snovnog zakona o prekršajim a;
5) Predlog zakona o ovlašćenju V lade FN R J za uvođenje novog
platnog sistem a i drugih privrednih m era u cilju p rip rem an ja novog
planskog i finansiskog sistem a;
6) Predlog zakona o izm enam a C arinskog zakona;
7) P redlog zak o n a o dzmenii O snovnog zakona o braku;
8) Predlog zakona o ukidanju Z akona o šum skoj narodnoj miliciji.
Svi ovi zakonski predloži bili su upućeni Zakonodavnom odboru i
Zakonodavni odbor je o svim ovim zakonskim predlozim a podneo svoje
izveštaje, koji su štam pani i razdeljeni narodnim poslanicim a, a biće
stavljeni) na dnevni red onda kad o tom e S av ezno veće donese odluku.
V lada F N R J podnela je Saveznom veću na odobrenje uredbe done
sene u vrem enu izm eđu III i IV redovnog zased anja na osnovu Zakona
o ovlašćenju Vladi F N R J za donošenje uredaba po pitanjim a iz narodne
privrede. P o tv rd a ovih uredaba stav iće se n a dnevni red kad Savezno
veće donese o to m e odluku.
P rezidijum N aro d n e skupštine FN R J dostavio je na potvrdu Na. rodnoj skupštini FNJRJ u k aze k o je je izdao u vrehnenu izm eđu III i) IV
redovnog zased an ja N arodne skupštine F N R J (drugog sa z iv a ); I po
tv rd a ovih oikaza stav iće se na dnevni red kad to odluči S avezno veće.
Zbog bolesti i hitnih službenih poslova tražili su o tsu stv o sa IV re 
dovnog zased an ja narodni poslanici: F ra n jo Gaži, Sim o Komlenlć,
M irko Pavleković, B lagoja Taleski, Ljube Treneski, P e ta r K lausberger,
V lado Š egrt, R ade Jakšić, Ivan G ran đ a, R anko K rstić, D ušan K veder,
/ M ihailo Apostolski. P redlažem Saveznom veću d'a se narodm m posla
nicim a koji su to tražili, odobri p o dva d an a o tsu stv a sa IV redovnog
zased an ja.
Da. li V eće prim a o v a j predlog? (P rim a). O bjavljujem da su tr a 
žena o tsu stv a u tra ja n ju od d v a dana odobrena.
P relazim o na dnevni red d a n a šn je sednice. Na dnevnom redu je
u tv rđ iv an je dnevnog reda.
P retsed n ištv o predlaže Saveznom veću isledeći dnevni red:
\
/ *,/
4
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1) pretres Predloga zakona o ovlašćenju narodnih republika za
otstupanja od saveznih opštih zakona;
2) pretres Predloga zakona o izvršenju kazni, m era bezbednosti i
vaspitno-popravnih m era;
■\
3) pretres P redloga - zakona o izm enam a i dopunam a O snovnog
zakona o prek ršajim a;
4) pretres P redloga zak o n a o sag lašav a n ju posebnih propisa o
prekršajim a u saveznim zakonim a sa odredbam a O snovnog zakona o
prekršajim a;
5) pretres P redloga zakona o ovlašćenju V lade FN R J za uvođenje
novog platnog sistem a i drugih privrednih m era u 'cilju p riprem anja
novog planskog i finansiskog sistem a;
6) pretres P red lo g a zakona o izm enam a C arinskog zakona;
7) p retres P redloga z a k o n a so izmeni O snovnog zakona o braku;
8) p retres P redloga zakona o ukidanju Zakona o šum skoj narodnoj
miliciji;
_ 9) p retre s P redioga odluke o potvrdi uredaba V lade FN R J done
senih u vrem enu izm eđu III i IV redovnog zasedanja N arodne skup
štine FN R J.
Da 1i V eće prim a predloženi dnevni red? (P rim a).
Im a li kakvih drugih predloga u 'p o g led u dnevnog reda? (N em a).
Objavljujem da je preddoženi dnevni red, o n ak o k a k o 'je pročitan,
S avezno veće u celosti prihvatilo.
Ovu sednicu zaključujem , a narednu zakazujem za d an as u 18
č a s o v a .,
(Sednica je zaključena u 11,35 časova).
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Осма седкица
(28 септембра 1951)
Почетак у 11,10 часова.
Претседавао лретседник Јосип Видмар (HP С ловенија).
Претседник: Отварам осму седницу Већа народа Народне скупштине
ФНРЈ (другог сазива).
Записник данашње седниие водиће .секретар Скендор Куленовић.
Изволите саслушати Указ Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије о сазиву Народне скупштине
ФНРЈ у IV редовно заседање (чита):
Ha основу члана 74 тач. 1 Устава ФНРЈ Президијум Народне
скупштине Федеративне Народне Републике Југославије доноси
У К А З
О САЗИВУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ У IV РЕДОВНО ЗАСЕДАЊ Е

Народна скулштила Федеративне Народне Републике Југославије
сазива се у IV редовно заседање (другог сазива) на дан 28 септембра
1951 године.
У. 6u. 1600
21 септембра 1951 год.
Београд

i

Президијум Народне скупштине
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар

М* Перуничић, с. р.

Потпретседник

•

Моша Пијаде, с. р.

(Читање указа народни лосланици су саслушали стојећи.)
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Изволите чути саопштеља.
Влада Федеративне Народне Републи^е Југославије лоднела je
Већу народа, у смислу чл. 63 Устава, на решавање:
1) Предлог закона о овлашћењу народшгх република за отстулања
од савезних општих закона;
2) Предлог закона о извршењу казни, мера безбедности и васпитнопоправних мера;
3) Предлог закона о изменама и допунадт Основног закона о прекршајима;
4) Предлог закона о саглашавању посебних лрописа о прекршајима
у савезним закотгма са одредбама Основног закона о прекршајима;
5) Предлог раксша о овлашћењу Владе Федеративне Народне Репубдике Југославије за увођеље новог платног система и других привредних мера у ш!љу припремаља новог планског и финансиског система;
6) Предлог закона о изменама Царинског закона;
7) Предлаг закона о укидању Закона о шусиској народној милицији1;
8) Предлог закона о измени Основног закона о браку.
Сви ови законски предлозн. били су упућени Законодавном одбору.
Одбор j e 'o свим овим предлозшма поднео своје лзвештаје, који су
штампани и раздељепи народним посланишша a ставиће се на дневни
ред кад Веће о томе донесе одлуку.
Претседништво Президијума Народне .скупштине ФНРЈ доставило
je на потврду указе и одлуке донесене у времену између III и IV редовног заседаља Народне скупштиие ФНРЈ (другог сазива). Потврда
ових указа ставиће се «а дневни ред заједничке седнице.
Влада Федеративне Народне Републике Југославије поднела je
Већу народа на одобрење уредбе донесене у времену од 28 фебруара
до закључно 15 августа ове године на основу Закона о овлашћењу
Влади ФНРЈ за доношење уредаба no питањима из народне привреде.
Потврда ових уредаба ставиће ice на дневни ред кад Веће «арода
о томе донесе одлуку.
. Отсуства народних посланика. Због болести и хитних службених
послова тражили су отсуство ca IV редовног заседања народтш посланици: др Фран Тућан, Ћамил Шарки, Радмила Манојловић, Ацо Шопов,
Сава Косановић, Васил Павловски, Димитар Влахов, Сретен Вукосављевић, Грга Јанкез, Јован Половић и Игор Тавчар.
Предлажем да се свима именованим народним посланииима одобри
no два дана отсуства. Прима ли Веће овај лредлог? (Прима).
Објављујем да су одобрена отсуства именованих.
Прелазилш на дневни ред. Дневни ред данашње ееднице je утврђивање дневног реда.

Предлажем Већу за дневни ред следеће:
1) претрес Предлога закона о овлашћењу народних .република за
отступања од савезних општих закона;
2) претрес Предлога закона о извршењу казни, мера безбедности
и васлитно-лоправних мера;
3) претрес Предлога закона о изменама и допунама Основног закона о прекршајима;
4) претрес Предлога закона о саглашавању посебних прописа о
прекршајима у савезним законима са одредбама Основног закона о
прекршајима;
5) претрес Предлога закона о овлашћењу Владе ФНРЈ за увођење
новог Јтлатног система и других привредних мера у циљу припремања
новог планског и фииансиског система;
6) претрес Предлога закона о изменама Царинског закона;
7) претрес Предлога закона о укидању Закона о шумској народној
милицији;
' '
'
8) претрес Предлога закона о измени Основног закона о браку; и
9) претрес Предлога одлуке о потврди уредаба Владе ФНРЈ
донесених у времену од 28 фебруара до закључно 15 августа ове године.
Прима ли Веће предложени дневни ред? (Прима). Објављујем да
je дневни ред усвојен.
Тиме je дневни ред данашње седнице исцрпен.
Закљ учујем ову седницу, a идућу заказујем за данас после подне
у 18 часова.
(Седница je закључена у 11,25 часова).
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Девета седница
(28 септембра 1951)
Почетак у 18,10 часова.
Претседавао претседник Владимир Сииић.
Приликом уласка у дворану, чланове Владе на челу са Претседником Владе Маршалом Југославије Јосипом Брозо.м Титом народни лосланици поздрављају бурним и д у го тр ајтш аплаузом.
Претседник: Отварам девету оеднкцу Савезног већа Народне скупштине IV редовног заседања.
Записник данашње седнице водиће другарииа Вида Томшич, секретар Савезног већа. Изволите саслушати записник VIII редовне седнице.
Секретар Вида Томшич ( И зб о р н и срез Н о во Место, HP Словен и ја ) чита записник тпрошле седнице.
Претседник: Има ли ко од народних лосланика да стави какву
примедбу na прочитани запионик? (Нема). Пошто лримедаба нема,
објављујем да je залисник оверен.
Пре лреласка на дневни ред извештавам Веће да je АдлнЈнисхративни дбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ поднео извештај
о ттрегледу делокулног рачунско-буџетског пословања Савезног већа за
период јануар— март 1951 године. Молим известиоца Административног одбора народног лосланика Живорада Љубичића да поднесе
\
извештај.

Известилац Живорад Љубичић (И зборни срез подгорски, HP
Србија) (чита):
НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
САВЕЗНО ВЕЋЕ

Административни одбор

Бр. 2
N

ч

28 септембра 1951 год.
Београд

■
'(
САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
*

G
Б e о г. р a д

Ha основу чл. 101, став 2 Пословника Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ, a у вези чл. 3 Уредбе о извршењу буџета, подносимо
/
И 3 В Е Ш TA Ј
О РЕДОВНОМ ПРЕГЛЕДУ KACE И ЦЕЛОКУПНОГ РАЧУНСКО-БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА ПО БУЏЕТУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ФНРЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР—МАРТ 1951 ГОДИНЕ

Ha основу детаљног п,регледа свих уплатних н иСплатних докумената као и извештаја Народне банке, установљено je да je пословање
.Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ у наведеном периоду вршено
правилно и да су сви документи снабдевени наредбом и налогом за
исплату и потписани од стране надлежног наредбодавца и рачунололагача na зато предлажемо да се одговорни наредбодавац и рачунополагач за пословање у одређеном времену разреше одговорности.
Претседник
Административног одбора

-

Станка Веселинов, с. р.
1

Претседник^ Саслушали 'сте извештај Административног одбора.
Да ли ко тражи реч no овом извештају? (Не јавља се нико). Пошто
нико не тражи реч, питам Скупштину да ли прима овај извештај. Ко
прима, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема).
Објављујем да je извештај Административног одбора о прегледу целокупног рачунско-буџетског пословања Савезног већа за стериод јануар—
>iapT 1951 прихваћен у Савезном већу у целипи.
Саопштавам Већу да je народни посланик Риста Михаиловић преко
ј^ене упутио следеће Јштање Министру иностраних послова:
»
\
^ *^
I

„Пошто je лретседллк италијанске владе и после разговора које je
водио у Вашингтону остао при своме 'схватању да базу за преговоре
с Југославијо.м о питању Слободне -Терлторије Трста може претстављати
само лозлата декларација трлју слла, моллм Млллстра ллостранлх послова да објасли какав став заузлма налЈа Влада о том питању.“
Полио ca^i о ово.м плтању благовремело обавестио друга Минлстра
ллостраних лослова, ол je лзјавло да ће ла ово плтан>е одговорлтл
сутра ла заједнлчкој седнлцл.
Прелазлмо ла длевлл ред. Ma да je одлуком Савезног већа као прва
тачка длевног реда стављел претрес Предлога закола о овлашћењу народнлх република за отступања од савезллх олштих закона, дужан сам
да скренем Већу лажњу .Ha спел.лјалну лроцеду(ру која, no предлогу,
Заколодавлог одбора, лма да се прлмелл у Савезлом већу приллком
прлступања релтвању овог заколског лредлога. Долазл у обзир прлмел^ члала 72 Устава ФНРЈ. Наиме, потребла je лретходла одлука Већа
о тсше да лл желл ллк ле желл да приступл претресу овог. заколског
предлога којл je лоднела Влада ФНРЈ. Поред тога, ова процеду<ра карактерллЈе се л тлме лјто се за ову претходлу одлуку тражл већина гласова, a за гласање о самом закбискоод предлогу тражл такозвала кваллфлкована већлла која he, у случају да Савезло веће долесе ову претходлу одлуку, битл стечела у доцлијем поступку. Зато постављам
плтање Савезном већу да ли желл да узме у претрес л решавање Предлог закола о овлашћењу лародллх република за отступања од савезллх
општлх закола л да лл ко желл реч о овом литању. (He јавља се нико).
Ко je за то да се уз^е у <претрес л релтвање овај предлог закола подлет
од страле Владе, лека длгле’ руку. (Сви дижу руку). Има лл ко
против? (Нема). Објављујем да je Савезло веће, у складу с члаиом
72 Устава, no Предлогу закола о овлал1ћењу лародллх републлка за
отступања од савезлих оплилх закола једлогласло долело претходну
одлуку о томе да се приступи лретресу л релЈавању о овом заколском
предлогу.
Моллм лзвестлопа заколодаблог одбора лародлог лослаллка друга
Мллала Поповлћа да прочлта одборски лзвелиај.
Известилац Милан Поповлћ (Изборни срез белопаланачки, HP
Србија) члта лзвештај Заколодавлог одбора о Предлогу закола о
овлашћењу лародллх републлка за отстулања од савезллх општлх закона. (Влдети прллог ла црају књлге).
Претседнлк: Полјто' смо саслул1алл лзвелиај Заколодавлог одбора,
прлстуламо лретресу заколског предлога. Ко траж л.реч? (He јавља
се ллко). Олда 'Прлступалш гла,сању. Гласа се л у лачелу л у лоједилостлма длзањем руке. Ко je за Предлог закола о овлашћењу лародллх

република за отступања од савезних општих закона, нека дигне
руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да
je Предлог закона о овлашћењу иародних република за отступања од
савезних општих закона у Савезном већу отрихваћен једногласно. По
праву које ми даје пословник, као претседник Већа утврђујем да je
укупан број народних посланика присутан на овој седници већи од
једне тшловине укупног броја народних посланика Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ и «а тај начин je установљена квалификована
већина, која je потребна äa шрихватање овог закона.
Прелазимо на другу тачку дневног реда: претрес Предлога закона
о извршењу казни, мера безбедности и васпитно-поправних мера. Молим
известиоца Законодавног одбора, народног посланика Бошка Шиљеговића, да саопшти Већу одборски извештај.
Известилац Бошко Шиљеговић (И зборни срез Бос. Дуббца, HP
Босна и Херцеговина) чита извештај Законодавног одбора о Предлогу
закона о извршењу казни, мера безбедности « васпитно-поправних мера.
(Видети прилог на крају књиге).
Претседник: Пошто смо саслушали извештај Законодавног одбора,
приступамо претресу овог законског предлога. За реч се пријавио народни посланик др Јерко Радмиловић. Има реч народни посланик
др Јеркс) Радмиловић.
Др Јерко Радмиловић (И зборни срез Брач— Хвар— Вис, HP Хрватска): Приједлог закона о извршењу казни, мјера сигурности и
одгојно-поправних мјера који се сада налази на разматрању пред Народном скупштином ФНРЈ 'предвиђа разраду оних начела о извршењу
кривичних санкција, које смо утврдили на лрошлом засједању Народне
скупштине ФНРЈ у Кривичном законику.
Доношење овог закона намеће у прврм реду околност што смо
Кривичним закоником измијенили систел! кривичних санкција, na je
потребно да одредбе о њиховом извршењу прилагодимо том новом правном сгању. Зато приједлог закона обрађује извршење свих кривичних
санкција. Тако он у свом другом дијелу обрађује питање извршења
казни: смртне казне, строгог затвора, затвора, ограничења грађанских
права, забране бављења одређеним занимањем, конфискацију ил!Овине
и новчану казиу. У трећем дијелу об;рађује питање извршења, мјера
сигурности: упућивање у затвор ради чувања и лијечења,* одузимање
предмета и протјеривање из земље. У дијелу четвртом — у складу са
систематиком Кривичног законика — обрађује извршење казни: одгојнопоправних мјера и мјера сигурности према лтлољетнициима.
Ова систематска обрада извршења свих кривичних санкција претставља значајну шредност у лоређељу са досадашњом. Овијме — након

Закона о кривичном поступку и Кривичног законика (са Уводним законом за Кривични законик) — добивамо са Предлогом закона о извршењу
казни, мјера сигурности и одгојно-поправних «мј epa трећу кодификацију
за кривично-правну област н тако довршавалш њену законодавну
изградњу.
Приједлог закона утемељен je, прво, на поставци да се према особама осуђеним за учињена кривична дјела извршују само оне казне,
ијере сигурности и одгојно-поправне мјере које су прописане у закону
и изречене судском одлуком, односно на поставии да се извршењем
кривичних санкција осуђеној осрби одузимају или ограничавају caiMO
она лрава која су обухваћена одређеном кривичном санкцијом —
казном, мјером сигурности и одгојно-лоправном мјером — a на начин
џ 'под увјеиш а утарђенљм у судској одл.уци и Закону о извршењу казни.
Значи, читав систем извршења кривичних санкиија темељи се на
начелу законитости, као што се на том начелу темељи и сам Кривични
законик.
* >
Друга основна карактеристика која даје свој печат читавом систему
извршеља кривичних санкција je високо ху.мани став према осуђеним
особама и опће тендениије да се према осуђеним примјењују оне
мјере које ће највише допринијети да се осуђени врате друштву и да
постану корисни чланови наше друштвене заједннце.
i
Ова карактеристика очитује се у лриједлогу закона у два правца.
Прво, очитује се у лравцу да ее извршењем казне, мјере сигурности или одгојло-полравне мјере осуђеној особи одуз.му или ограниче
само права обухваћена казном, односно мјером, a на начин и под увјетима одређеним у судској одлул.и и у Закону о извршењу казни те дћ
оврха и начин извршења казни, односно мјера не смије битгг наношење
физичких патњи или повреда људског достојанства осуђене особе
(члан 2 лриједлога закона).
Друго, очитује се у лризнавању и аигажирању читавог низа права
и логодности за осуђене особе.
Овом приликом желио бих да укажем на неке одредбе које говоре
о ти1М посебним правима и погодностима, a у погледу само оних осуђених особа које се налазе на издржавању казне затвора и строгог
затвора, јер je то најзначајнија област за оцјену оваковог лриједлога
закона. .
Ј
Тако приједлог закона у погледу осуђених породиља односно малољетника лредвиђа издржавање казне затвора или 'Строго^ затвора у
посебниад установама, то јест, у заштитном дому за осуђене породиље
односно у казнено-поправним домовима за малољетнике. Заштитним
домом за осуђене лородиље предвиђа се да им се за вријеме трудноће
(то јест, три мјесеца прије порођаја), порођаја и опослије порсфаја (то

јест, до навршене једне године живота дјетета) може пружити њега која
одговара њихово.м 'стању, a новорсфеној дјеии њега за њихово правилно
развијање. Наша држава већ има такав један дом. За њбгову оцјену
довољно je рећи, да у лрвој години његовог постојања ниједна осуђена жена није умрла услијед лорођаја нити je које дијете умрло.
У логледу трудних жена, приједлог закона лредвиђа н одлагање
извршења казне за вријеме од три мјесеца прије nopol>aja до навршетка
осам мјесеци живота дјетета, a уколико доји своје дијетб и до 12 <мјесеци живота дјетета.
Сви.ма осуђеним особама признаје се право на накнаду за рад којим
постигну ирописани радни учинак, a за радни учииак преко одређеног
као и за прековремени рад признаје се право на награду пре.ма олћим
прописима о плаћама.
У вези с литањем зараде осуђелих особа, лриједлог закона одређује и начин раополагања зарадом, и то тако да једну трећину зараде
осуђених има право да троши за подмирење личних потреба, другу
трећину, као и дио који не утроши за личне потребе, осуђени има шраво
да ша^ве по.роднци, док остатак од најд!ање једне трећине зараде чува
улрава казнено-полравне установе као уштеђевнну која 'се предаје осуђеноЈ особи приликоад пуштања на слободу.
! Надаље, осуђени има право «а бесплатну здравствену заштиту и
на социјално осигурање у случају несреће на послу.
Осуђеном се лризнаје лраво још и на лржмање аката и улућивање
претставки државним. органима, лраво дописивања са лородииом и право
примања пакета, лраво да прима лосјете чланова породице, ^раво да
се жали на повреду својих права улравнику односно ловјеренику унутрашњих послова, као и службеној особи која врши инспекцију у
казнело-лоправној установи и то без лрисуства службеника казненопоправне установе. Посебно, што се тиче малољетника, приједлог закона
предвиђа могућност давања долуста у трајању до 14 дана ради лосјете
породице. Овај допуст може се одобрити и више лута годишње, a ври' јеме проведено на долусту у.рачунава се у рок издржавања казне.
Kao основно средство за преодгајање оматра се рад, с тим да радно
вријеме траје осам -сати дневно и да осуђени има право на један дан
одмора недељно. Међутим, радно вријеме за осуђене малољетнике
краће je него радно вријеме за одрасле. Њима се у Јзадно вријеме урачунава и вријеме проведено у школи. Ако се малољетник налази на
издржавању казне у затвору, онда радно вријеме траје највише шест
сати дневно.
Уз рад, као мјере за преодгајање, предвиђа се још и изучавање
заната, похађање културно-просвјетних, одгојних' и фискултурних куреева. У казнело-поправном дому за малољетнике предвиђају се стручне

занатске и пољопривредне школе с тиме, да >се no лотреби организира
и допунска настава за опће образовање. Уколнко пак у казнено-поправном дому за малољетнике не би постојале лоједине врсте школа за
стручно образовање, предвиђа се могућност да осуђени малољетнили
похађају школу ван дома под надзором одгојитеља.
У склопу ових права односно погодности осуђених особа које се
налазе на издржавању ст.рогог затвора и затвора, треба истакнути, да
je тражење увјет.ног отпуста, тј. тра^ење увјетног отлуштаја са издржавања казне постављено у приједлогу закона као особно право осуђеног у оним случајевима када je осуђени издржао половииу казне строгог затвора односно затвора. У овим случајевима руководство казненопоправног дома дужно je да крајем сваког трећег мјесеца размотри
поднесене молбе за луштање на увјетни отпуст и да свој лрнједлог
поднесе «адлежном министру унут.рашњих послова који je опет дужан
донијети рјешење о захтјеву након тога што лриложи мишљење комисије за увјетни отпуст коју сачињавају помоћник министра, начелн ик
управе за извршење казни, јавни тужилац народне републике или
љегов замјеник односно Јавни тужилац ФНРЈ или његов замјеник и
једам судац врховног суда народне републике односно Врховног суда
ФНРЈ.
'
Коначно, лриједлог закона предвиђа оснивање одбора грађана за
пружање помоћи особама које су огпуштене из казнено-поправних
установа no издржаној казни гош на увјетном отпусту. Ови би се одбори
грађана имали оснивати .ттри сваком котарском односно градском народном одбору са задатком да сваком отпуштеном из казнено-поправне
установе указују помоћ за коју им се обратн, a нарочито да помажу
у проналажењу запослења ако сами отпуштени одговарајуће запослење
«е могу да нађу и да их материјално ломогну у случају обољења лрије
запослења. Уједно, приједлог закона сгавља овом одбору у задатак да
води посебну бригу о животу u раду от-пуштених малољетника за вријеме док се то ста.рање оокаже .потребним.
Све ово и још много тога не значи да би се све то имало увести
у живот тек овим законом. Н ајвећт! дијелом споменуте уста-нове већ
су спроведене, a овај приједлог закона треба да их лравно учврсти и
створи претпоставке за њихов^ успјешнији развој.
Kao што се видн из овог кратког приказа, све су одредбе о издржавању казне строгог затвора и здтвора улравл>ене највећим својлм
дијелом на преодгајање осуђених особа и на настојање да осуђене
особе постану кориони чланови наше друштвене заједнице.
*
Могло би се приговорити овом кратком излагању, да je оно једноставно, да je само с једне точке гледишта узело у оцјену Приједлог
закона о извршењу казни, cijepa сигурности и одгојно-поправних мјера,

јест, да je лодвукло само његову хуману страну a да се илак радн
о осуђеним особама — о учиниоцима кривичних дјела — и о лоступку
према њима за вријеме издржавања кривичних 'санкиија, посебно строго
затвофа и затвора.
Такав приговор не бих усвојио, је р -у хуманости овог приједлога
закона видим његову основну карактеристику. Ако нетко дру.кчије
мисли нека лриговори док je вријеме за измјену овог приједлога закона, јер када га Народна скупштина усвоји, тада се његове одредбе
морају поштивати и лроводити од свих органа, ло 'Слову и no духу, и
баш како пише у закону, a не ло страху од чврстине му.
v 'Што се мене тиче, могу да кажем, да баш овакав лриједлог закона
чини част његовом предлагачу Министру унутрашњих лослова ФНРЈ
другу Александру Ранковићу односно Савезној влади, a служиће на
част и Народној скулштини ФНРЈ ако га усвоји.
Зато je сасвим разумљиво да ћу гласати баш за овај и овакав Приједлог закона о извршењу казни, wjepa сигурности и одгојно-полравних
мјера и мблим све другове народне посланике да то исто учине.
(Аплауз).
to

Претседник: Има .реч народни посланик друг Светислав Стефановић.
Светислав Стефановић (И зборни срез звиш ки, HP Србија): Другови « другариле народни посланици, разматрајући у овом дому
Предлог закона о извршењу казни, мера безбедности и ваопитнопоправних мера желео бих да подвучем, са неколико речи, особености
нашсг система извршења казни. Он je резултат лравилне примене 'начела нашег кривичног законодавства о овом.питању, a нарочито начела:
1. Према осуђеним за учињено кривично дело извршују се само
оне казне, мере безбедности и васпитно-лолравне мере, које су прописане ‘законом и судском одлуком изречене.
2. Да 'се извршењем казне остварује сврха кажњавања, која се састоји у спречавању друштвено опасне делатности, спречавању учиниоца
да поново не учини кривична дела и
да се лоправи.
3. Да васпитно утиче на друге и да утиче уопште ла развијање
друштвеног морала и друштвене дисдиллине грађана, и
4. Да се извршењем казни осуђеницима не смеју наносити физичке
патње, лонижавати их «ити вређати њихово достојанство.
Разрађен на овим лринципима социјалистичког хуманизма и оваквог
гледања на починиоца кривичног дела, и тежње за лружање помоћи
оваквим'Лицима, лредлог закона садржи такве норме којима се, с једне
стране, тражи од оваког осуђеног лица да се за време издржавања казне
придржава обавеза и дужности које из тих лрописа прои’стичу, a с друге
стране, одређена су и његова лрава која из таквог односа, a у циљу
16
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постизавања истакнуте сврхе, произлазе. Предлог закона je стога
детаљније разрадио прописе о организацији казнено-поправних установа и установа за примену васпитно-поправних мера и мера безбедности, затим, опрописе о правима и. дужностима осуђених, о мерама за
преваспитавање, условном отпусту, бризк за осуђено лице после отпуштања из ових установа, a особито прописе о издржавању казне осуђенцца породиља и малолетника. Из ових npoimca јасно се оцртава да
су казнено-поправне установе и установе васпитно-поправних мера у
првом реду казнено-васпитне и васпитне установе у којима je основни
циљ лостићи сврху одређену нашим 'кривичним законодавством, a не
првенствено одмазда за почињено дело, или ередство експлоатације
осуђеника, како je то још данас у многим буржоаским државама, или
средство за истребљивање појединих група или народа, како je то у
Русији и сателитским земљама информбироовског блока.
Да би конкретније размотрили сам систем извршења казне у нашој
земљи, изнећу податке о томе која су права и дужности осуђених лица
према 'прописима законског предлога, како се^остварује извршење ових
права, a то je уједно и главни садржај начина извршења казне и преваспитавања ових лииа.
Једна од основних дужности сваког осуђеника, који je за то способан, јесте рад. При томе се прави разлика да ли >се ради о лицу осуђеном на казну затвора или строгог затвора. У случају да треба распоредити на рад лице осуђено на казну затвора, има се у виду његова
стручна спрема и епособност, -a уколико се оваква лица одреде да раде
физичке опослове, који нису његово редовно занимање на слободи,
тада му се одређује рад лакше лрироде. Уколико се >пак распоређују
на рад лица осуђеш на казну строгог затвора, тада се овима одређују,
no правилу, физички радови. Ако пак овакво лице није опособно за
физичке радове, тада се упућује иа послове за које je способно. У овом
начину одре|>ивања на рад види се уједно и разлика која се прави у
издрмсавању казне затвора као лакше и строгог затвора као теже врсте
казне.
Пошто сам рад није основни пиљ и садржај извршења казне, већ
средство којим се осуђени привикавају на заједнички посао, неквалификовани радници оспособљавају за квалификоване, a мање способни
квалификовани усавршавају своја стручна знања^ то се прописима
закона уједно обезбеђују и извесна права која из таквих односа произлазе, као што су, на пример, право на награду за редован рад, лрековремени рад, осмочасовно радно време, социјално осигурање за
случај «есреће на послу и сл. У овсше je битна разлика између нашег
система и оних у другим земљама, у којима су иринципи награђивања,
радног времена, прековременог рада и сл. на сасвим другим основама,
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a многе земље које сматрају своје системе напредним, о праву на социјално осигурање за случај несреће на послу/ уопште у својим прописима и не говоре. У таквим земљама осуфеници се још увек као радна
снага изнајмљују појединим приватним прбдузећима, којима je битно
резултат рада, како би богаћење овом радном снагом било што веће.
Или се пак осуђеници упућују на радове опасне no живот у мочварним
или разним болести.ма изложени.м крајевима, јер за такве појмотзе,
сасвим јасно, осуђеник као човек не претставТБа олу вредиост коју
њмају остали слободни грађани. Оваквом становишту одговара онда и
сама организација посла, то јест, у првом реду врста рада a зати.м и
услови, на.рочито хигијенски, под који.ма ова лица раде.
Код нас, напротив, у мерама за преваспитавање регулисано je да
се преваспитавање осуђених лостиже радом у индустриским предузећима, занатским радионицама и на економијама, као и изучавањем заната, похађањем културно-просветних и васпитних курсева и ради тога
се код нас у свакој казнено-поправној установи и дому организују
оваква предузећа, радионице и економије, затим стручне занатске и
пољопр^вредне школе и курсеви, те^курсеви за опште образоваље и
аналфабетски течајеви, као и културно-просветна, васпитна и фискултурна настава.
Према томе, ови прописи о обавези осуђеног да ради, заЈедно са
прописима оњ еговим правима koja произлазе из таквог односа, као и
формама организације рада, сачињавају једну целину, ^<ојoj je крајњи
циљ постизавање поменуте сврхе — лреваспитавање осуђеника,
Дозволите да 'Сада изнесем неколико лодатака како се то код нас
конкретно примењује.
Осуђена лица раде у првом реду у предузећима до.мова, a затим и
изван домова, и то углавном у овим гранама лроизводње: у металској,
дрвној, текстллној, у предузећима електричне елергије, ћилимарства,
коже и кожне га^антерије, у штампаријама и КЈвиговезницама. Производи ових пред^зећа сачињавају озбиљан чинилац у снабдевању наших
грађана и већ многа трговилска лредузећа и установе скЛапају уговоре
и тако 'Се снабдевају добрим квалитетима од локућанства, цилела, бицикала. до лроизвода прецизне мехаиике, електромотора и др. Ћилими
својим одличним квалћтетом могу да се упућују и на најбоља светска
тржишта ове врсте. Вредност производње-у 1950 години: у овим лредузећиш износила je укупно 1.076,530.951 динар. За овај рад осуђеници
су добро награђбни и своју зараду распоређују тако како би ^мали
користи они и њихове лородице. Тако, законски лредлог одређује да
једну трећину награде осуђеник има п.раво да утроиш за подмирење
својих личних потреба, другу трећину оставља на обавезну штедњу
која му се предаје приликом отпуштања из установе, a трећу трећину,
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као и износ који не утроши за личне потребе, осуђени. има право да
шаље Lb o j oj породици или другом лицу које je no закону дужан да
издржава, a уколико нема породице може одредити да му се чува као
уштеђевила. Ha тај начин, осуђени својом наградом има змогућност да
no ољша услове живота и да се уједно бркне за оне којима je учинио
oipo.MHy штету што их je штеточинским радом лишно своје бриге за
♦ њихово
издржавање. Трећина која се оставља на обавезну штедњу
треба да му помогне када се после пуштања на слободу нађе код своје
куће, како би лшгао подмирити иужне потребе и своје и своје породице
док се не укључи у нормалан живот. Прилично су велики износи новца
K o ju се исплаћује осуђеним лицима као награда за рад, као што су приV лично велике и своте које ова липа достављају својим кућама^ Тако
je од 29 јуна 1949 године до 1 априла о. г. осуђеним лицима исплаћено
на име награде за рад укупно 189,357.180 динара. Од тог новца упућено
je кућама укупно 30,669.181 динар, a потрошено за личне потребе
97,678.205 динара, што значи да је у истом временском размаку остављено на обавезну штедњу укупно 61,009.794 динара. Само приликом
упуИивања кућама лица која су указом Президијума ФНРЈ помилована
31 децембра 1950 године из казнено-поправног дома у Пожаревцу исплано je осуђеницима од ове обавезне штедње око 7,000.000 динара.
Ове бројке нам- најбоље говоре о начину и извршењу законских прописа у овом погледу.
Ha име ренте од социјалног осигурања за несрећне случајеве на
поел^ данас се исплаћује појединтг кориснипима укупно 61.510 динара.
ва нам бројка уједно доказује да се заштитним мерама на раду у npeдузећима и радилиштт 1а у којима раде ова лица поклања нарочита
брига.
Да би се 'лојединии, особито они који 'немају одређеног занимања,
оспособили /И оквалификовали и тиме им се дала могућиост да се после
издржања казне као квалификовани радниии укључе у рад на изградњи
наше социјалистичке заједнице, особита се пажља посветила 'школама
и ку.рсевима. Основане су не само стручне, занатске^и пољопривредне
школе и курсеви, већ п курсеви за опште образовање и аналфабетски
течајеви. Разне стручне школе и курсеве у 1950 години завршило je
укупно 2.257 осуђеника, од којих je неколико положило и мајсторске
испите. Школу ученика у привреди завршило je око 100 осуђеника, a
описмењено je. 1.070 осуђеника. За рационализаторе je проглашено 14,
a за новаторе 2 осуђеника. Иако ове две лоследње бројке нису велике,
оне нам ипак говоре о томе како у нашој социјалистичкој земљи осуђеници имају материјалне, техничке и остале могућногги да своје радне
способности .раЗвију до максимума.
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Поред рада и стручног ослособљавања веома важну улогу као средство ^за лреваспитавање има добро организован културно-просветни и
фискултурни рад. Ради тога у нашим казненим установама постоји 89
библиотека са 67.361 књигом, којима се служило у току 1950 године
62,27'% осуђених лица. У току исте године одржано je 2.976 лредавања, 593 читалачке групе, 36 оркестарских, 61 хорска и 81 приредба
дилетантских група. Приказан je 641 позоришни комад и 644 био' скопске лретставе. Ha дневну шта.мпу било je претплаћено преко 8.000
осуђеника, a усмених новина одржано je 965. Данас сви казненопоправни домови у ФНРЈ Лмају сале за културно-просветни рад и киноапаратуре. Шах га.рнитура има 541 и велики број осуђеника своје слободно време проводи у игрању шаха. С обзиром да je овај културнопросветни рад од особите важности, то je у предлогу закона особито
истакнут положај и рад ва.спитача, јер од њи*овог правилног рада у
суштини зависи у коме ће се степену преваспитати осуђена лица која
су им поверена.
Сваки осуђеник, уколико није дисциплински а<ажњен, има право
дописивања са својим брачним другом, децом, родитељима,г браћом и
сестрама, a ca други.м лицима no одобрењу управе казнено-поправне
установе. Исто тако има право на примање пакета са храном, рубљем
и другим пред.метима за личну употребу, као и новац. При овоме се
прави разлика..да ли je лице осуђено на казну затвора или сгрогог
затвора и у томе je један од елемената разлике ових двеју врста казни.
Ближи прописи о остварењу ових права доносе се лравилницима о
кућном реду.
Да би осуђеници правилно извршавали изложену дужност, a уједно
и уживали права која сам раније истакао, од битног’ je значаја каква
je организација казнено-поправног дома, каква лрава има управник и
остало особље установе; да ли се врши и како контрола стања и рада
у овим установалт и сл. Уколико у неком закону о извршењ.у казне то
није регулисано, онда je јасно да се тим празнинама жели оставити могућност злоулотреба, наравно, увек на штету осуђених лица. Због тога
je предлог закона те.мељито разрадио ова питања. Тако се у сваком
казнено-поправном дому оснива саветодавни одбор који сачињавају
управник, његови лсшоћници, шеф групе васпитача, лекар и заповедник
чувара. Овај саветодавни одбор расправља о свш! важнијим питањима
управљања Казнено-поправним домо.м као и о појединцтш уколико
треба донети важне одлуке, као што je, на лр., учинити лредлог за
условни отлуст. Исто тако, у ииљу оспособЛзавања стручног особља за
чуварску службу предлог закона предвиђа оснивање посебне чуварске
службе, која ће се посветити искључиво вршењу овог посла у казнеиолоправним домовима. Са сталиим и потпуно стручним особљем откло-

ниће се iMHore грешке и недостаци, који, се јављају кад ову службу
врше привремено други државни органи. Надзор над казџено-поправним
установама врши .министар унутрашњих послова народне републнке,
као и Министар унутрашљих послова ФНРЈ. Овај надзор остварују обавезним испекцијама и то у сваком казнено-поправном до>1у најмање 3
пута годишље. Поред ових инспекција, закон даје право ћрезидијуму
Народне скупштине ФНРЈ и президијумима народних скулштина народних република да врше инспекцију казнено-поправних устацова и то
преко лица која президијуми овласте. Да би ове инспекције добиле
свој луни садржај и да,би Президијум Народне скутнтине ФНРЈ и лрезидијуми народних скупштина народних република, као и савезни и
републички министри унутрашњих послова добули увид о стварном
стању ових установа, закон даје право инспекторима да саслушавају
лица која се жале на повреду својих права и без присуства службеника
казнено-поправне установе. Тиме je овај институт инспекције добио
свој лрави и истински садржај, да осуђено лиие не губи сва лрава и да
се не прелушта самовољи државног органа који .извршује казну.
У нашем 'систему извршеља казне оеобита се пажња посвећује
деци коja се радл грбшака својих мајки не могу родитн код евојих
кућа, јер се мајке налазе за почињена тежа кривична дела на издржавању казне. Уколико je осуђеница на слободи у часу извршења правоснажне пресуде и бременита je, то joj се no законеком предлогу одлаже
извршење .казне, и то за време од три месеца пре лорођаја, до нав,ршетка 8 месеци живота детета. Али има случајева када се бременита
осуђеница за почињена тешка кривична дела налази у истражлом затвору и кад њено пуштање на слободу није целисходно у интересу
резултата истраге и, према VoMe, у часу правомоћности: лресуде није
je могућно лустити на слободу због високе казле на коју je за почињено
кривично дело осуђена. У таквим случајевима у нашој земљи лостоји
заштитни дом осуђенила породиља у који ове долазе 3 месеца п,ре
порођаја и остају до навршетка године дана живота детета. За то
време мајка и дете су <под сталним надзором лекара, води се рачуна о
исхрани породиље и новорођелчади и тиме ова казнено-поправна установа има у суштили карактер,једне васпитно-санитетске установе са.
циљем пружања заштите~ у првом реду детету, a затим и мајци-породиљи. Због тога ова установа и носи назив Заштитни дом за осуђене
породиље. До конца 1950 године изв,ршено je у овом дому 250 .порођаја без иједног сдучаја смрти осуђениие мајке, a узраст u напредовање деце су потпуно нор.мални.
Да.би се породиља осећала нормалније и да средина у којој живИ
не би имала негативних последица no дете које носи и доји, прилагођен je и кућни ред ове установе. Осуђенице су ослобођене свдх тежих

послова у времену шест недеља пре и шест недеља после порођаја,
као и дисциплинских казни које се односе на повисивање радног времена и непршиање лакета. Собе су велике и зрачне, без' решетака, стално
отво.рене. Обезбеђење до.ма није као.што je то уобичајено у казненопоправним у.становама, већ ненаоружане милиционарке врше ложарну
службу унутар установе.
Када мајка напушта дом, јер je дете навршило годину дана живота,
онда1се дете предаје према жељи мајке друго.м родитељу или ближој
родбини, a уколико ових нема дете се упућује у један од дечјих домова
оне народне републике из које потиче мајка. Дете предаје у дом сама
осуђеница, којој се омогућава да и каснлје лонекад посети своје дете.
Овим мерама не само што се пружа заштита детету и ло,родиљи, већ
се уједно осуђеница п.реваспитава, јер кад постане мајка и кад осети
бригу коју друштвена заједница посвећује ‘њеном детету, иако се тешко
огрешила о са.му друштвену заједн.илу, увиђа и признаје своју грешку.
Можемо слободно рећи да, лратећи статнстику повратника, до данас
немамо скоро ниједан случај да би повратнице биле мајке које су
своју казну или део казне издржале у овом до.му.
Ha исти начин се поступачи са малолетници.ма који сс због_почињелих кривичних дела упућују на извршење казне ст.рогог затвора и
затвора у казнено-поправне домове за малолетнике, или на извршење
'васпитно-поправних мера у васпитно-поправнт! домови.ма, или васпитним установама за малолетџике. Ове су установе строго издвојене и у
свакој влада такав кућни ред који ће најбоље допринети коначној сврси
ових мера, тј. преваспитавању малолетних осуђеника. Међу малолетницима на издржавању казне налазе се лииа која су починила веома
различита кривична дела, a највише кривична дела лротив лриватне и
друштвене имовине. Ради тога, са сваким појединцем треба скоро посебно радити и посветити му пажљу како би се у тим веома критичним
годинама његовог узраста деловало у правцу његовог лравилног
васпитања.
Тежиште рада са малолетницима je у њиховом школовању кроз
стручно-занатске и пољопривредие школе, a они који имају неколико
разреда ниже гимназије улућују се да зав,рше малу матуру.
Ј.една од особитих мера, које лредлог закона уводи као новину
у наш систем, јесте одобравање отсуства малолетницима до 14 дана ради
посете родитеља односно других блиских сродника.ч
Досадашња искуства и резултати које органи извршења казне
имају у настојању да поправе малолетнике доказују да се сталним
радом са овим лицима могу постићи видни резултати и да им се тиме
помаже да поетану добри грађани наше друштвене заједниие.

Уколико осуђени покаже својим радом и залагањем да се толико
поправио и да се може очекивати да убудуће неће вршити кривична
дела, може се, уколико je издржао лоловину казне строгог затвора или
затвора, a изузетно и пре тога рока, условно, отлустити. Да ли ће се
неко лице пустити на условни отпуст решава министар унутрашњих
лослопа, али не као досада ло предлогу управника казнено-поправног
дома или ловереника унутрашљих послова, већ no претходно добивеном
мншљењу комисије коју сачиљавају помоћник министра, нач.елник
Упраде за извршење казни Министарства унутрашњих послова, јавни
тужилац пли заменик јавног тужиоиа народне републике, односно Јавни
тужилац ФНРЈ и један судија врховног суда народне релублике односно Врховног суда ФНРЈ. Садашње одлуке о условном отпусту после
прибављаља мишљења комисије оваквог састава пружају пуну гаранцију
за правилно и темељито разматрање сваког конкретног случаја. ЗахваљујуНи резултатима који се лостижу у лреваспитавању осуђених лица,
wepa условног отлуста код нас се доста примењује и.то, no правилу,
после издржане барем половине досуђене казне. Тако je од 1945 године
До краја марта о. г. луштено на условни отпуст преко 18.000 осуђених
лица. Када се узме у обзир да je од ослобођења до данас кроз казнеле
заводе лрошло 717 повратника, онда лам je то јасан доказ колико je
правилна оцена о степену преваспитаности оних који су луштени на
условни отпуст.
,
‘
\
Многим лицима no отпуштању >са издржавања . казне појединци
прилазе с неповерењем, иако то у огромној већини случајева није^оправДано. Ови појединци досада су се обраћали локалним органима народне
власти тражећи помоћ да им се омогући запослење. Повереништва унутрашљих послова 'народних одбора увек су интервенисала како би се
оиим лицима пружила могућност-запослења у појединим предузећима
шш установама.-Међутим, да би се ова помоћ могла пружити још шире,
тј. ne само у проналажењу посла већ и давањем извесне материјалне
помоћи- онда, када услед болести лојединац не може да ради, a нема
средстава за издржавање своје и своје деце, a нарочито пружања поеиоћи ■малолетни.м лицжма онда када не.мају родитеља или ако им родитељи не могу обезбедити даље васпитавање, законски предлог одређује
да се при сваком среском односно градском и рејонском народном
одбору оснује одбор грађана за лружаље ломоћи лицима која су отпуштена из казнено-поправних и васпитно-ттоправних установа. Поред
претставника народне власти у овај одбор улазе и no један претставник
оних друштвених организација које ^iory заиста помоћи прађанину, a
то су претставници Народног фронта, А'ФЖ-а, Црвеног крста, Народне
омладине и Синдиката. Правилним радом ових одбора пружиће се велика
помоћ онима којима je она заиста потребна онда када се после извесног
l'

дужег или .краћег времена опет враћају својој породици, предузећу,
установи да као марљиви грађани наставе рад на добро заједнице.
Насупрот нашеад систе.му извршења казне, ттогледајмо како je v
Совјетском Савезу и земљама његових сателита: Бугарској, Румунији,
Мађарској, Албанији. Управо о систему извршења казни у Совјетском
Савезу не може се нџ говорити већ о систему уништавања људи, да би
се заштитиле и очувале привилегије и власт бирократске деспотске
касте.
Позната je' ствар да je бивша, царска Русија била тамница народа
no обесправљености народа, броју хапшених, мучењу и уништавању
оних који су се борили за .слободу народа и ираведније друштвено
уређење. Али, данас je стање много горе и језивије но што je било за
време царизма. Од Архангелска до Кавказа, од Украјћне до Авганистана,
Бајкала, Сахалина и Камчатке совјетска земља „искићена“ je хиљадама
затвора и концентрационих логора у којима се налазе милиони совјетских грађана. Сви су они осуђени углавном од органа МВД или НКВД
на високе казне робије (каторге), углавном сви због тога што нису
хтели без ропота да подносе ропски-систем кастинске владавиие совјетских властодржаца.
ч
Највећи лого,ри са највише кажњеника налазе се у крајевима
тешких климатских прилика и тешких животних услова. To су крајеви
сурових прашума севера — тајги, то су рудокопи у леденим лољима
Сибира и северног поларног круга,- Беринговог, Охотског и Јапанског
Мора, yD су пешчане и ужарене пустиње и ‘тундре у Казахстану. По
свим овим и многим другим логорима и затворима ;под ропским условима живота, изгладнели и намучени људи, жене и деца живе, раде и
у.миру од изнемоглости, разних заразних болести и глади. To су у
пуном смислу речи логори смрти. Разлика изјпеђу стаљинског и хитлеровског уништавања кажњеника и логораша je у TOAie што je Хитлер
уништавао индустриским путем и усавршеним техничким средствима,
као што су крематоријуми и плинске коморе, a стаљински начин у н и -.
штавања je у мочварама, прашумал!а, пешчаним пустињама, поларним
глечерима, заразним болестима, ропским радом и глађу. Под таквим
условима рада и живота мали je број кажњеника који могу издрм^ати
казну до краја, a ако неки и иЗДрже, они се не враћају својој породици
у свој родни завичај, већ лостају становници сибирске тајге и тундре,
или казахстанске пустиње, то јест, присилно се колонизирају у истом
рејону где су издржавали и казну.
Обогаћени великим совјетским искуством у затварању и улиштавању људи као и лраксом лшнтираних npoueca, после којих се хил.аде
људи осуђују на више година робије a многи и животе губе — и eno-

менутити совјетски сателити нису много одмакли од својнх „великих“
учитеља.
Навешћу неколико података о принципима „хуманизма“, управо варваризма, који се код њих спроводе.
У Бугарској има, на пример, лреко 30.000 осуђених који издржавају казну у 27 затвора, од којих су главни у Софији, Сливену, Видину,
Варни, Вратцу, Ћустендилу, Плевну, Пловдиву, Румену и другим местима. У тим затворима лолитички кривии издржавају казну заједно
са криминалцима. У софиском затвору, где лоред криминалаца има
око 2.500 затвореника — нових ћолитичких противника, као систем
',,преваспитања“ влада бич и гвоздена палица, a такав систем „преваспитања“ спроводи се у свим затворима. По свирепости и премлаћивању
добро je лознат бугарском народу затвор у Видину. Осуђени издржавају казну у самицама у којима, стално затворени, психички обољевају и завршавају као тешки болесници. Највећи број високих и војних
функционера Уи других лолитичких осуђеника, уколико није већ ликвидиран, издржава казну у строго одвојеним ћелијама.
Други вид затвора у Бугарској су логори у kbjmia има данас преко
60.000 људи. Већи број логора je формиран после смрти Ди.митрова.
Само од априла 1951 године, отерано je у логоре око 20.000 људи.
Највећи б.рој логора je у области Добруџе, у близини градова Ту-тракана, Добрича, Балчика, Силистрије и у другим областима. У свим логорима, нарочито на острву Пирину у Црном- Мору,, услед слабе исхране
и заразних болести затворени умиру сваког дана.
ч
Стање затвора у Румунији.је као у Бугарској. Ja нећу да -се понављам, али хтео бих да кажем нешто о томе како се извршују казне
и како се поступа са онима који су осуђени на смрт гладовањем, само
зато што се не одричу ни лред iKaKBO^i силом као мањина југословенске
припадности. После познатог вам, преко дневне читампе, притиска и
(малтретирања, који je вршен над нашим и другим националним мањинама настављен je терор хапшења и апринудног исељавања. Само за
неколико дана у јуну ове године исељено je око 14.000 лица из лограничних места (Рудна, Иванда, Скела, Кладово, Банлок, Острво Mape,
Турн Северин, Оршава и друга места) и одведена нејака деца, жене,
старци са својих огњишта на најбруталнији начин без игде ичега. Они
издржавају казну ло систему инфор.мбироовског схватања правде, морала
и човечности на отвореним пољима Барагана, ограђени жидом, без N
'Крова над главом. Гладни и изнурели копају земунице tio ^iciap у
земљу да се склоне од временских непогода. Такве земунице покривају
грањем и лепе блатом. Известан број физички још способних иде на рад
да би са мизерном наградом која се даје за рад одржао живот, док су
неспособни за рад и изнемогли осуђени на смрт од глади, лишсни основ-
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них средстава за живот, без обуће, одеће и простирке. Приликом принудног исељења разграбљена je и опљачкана сва љихова тш вина. Око
80 вагона рогате стоке која je само за један дан стигла у Букурешт,
„братски“ je подељено, јер je од заклане стоке, опљачкане од депортираних, све говеђе месо отпремљено за Москву, a овче aieco je остало
за Букурешт.
У Мађа.рској десетине хиљада издрЖавају казну лрисилног рада на
разним радилиштима. И у овој земљи лостоји нови тип затвора —
логори. .
Принудно исељени из пограничног појаса лрема Југославији издржавају казну у лустарама североисточно од Дебрецила. У јуну ове
године формирани су још затвори у виду логора у Тисава>ркањ, Мишколцу, Солноку и другим местима, где издржавају казну осуђена лица
због покушаја бекства преко границе испред терора који влада у
зе-мљи. Живохни услови затвореника( и начин ^поступка према њима су
тешки и неиздржљиви. За храну "добивају ујутро „кафу" од јечма без
шећера, за ручак и вечеру чорбу и хлеба ломешаног са мекиљама свега
200 до 300 грама. Радно време на радовима'који исцрпљују до изнемоглости траје од раног јутра до 22 часа. Због неиздржљивости таквих
услова живота, терора који се спроводи и тешких физичких радова
чести су покушаји бекства и велики број убистава оних који се излажу
опасности да бекством скрате муке, јер се св£ки- покушај бекства завршава убиством од огромног броја наоружане чуварске страже.
Албанија je прекривена мрежом затвора и .концентрационих логора
у градовима и селима. Мање земље ло лростору и броју становника, a
веће no броју затвора не постоји данас у свету. После^ монтираног проц е са. и срамне ликвидације Кочи Дзодзе-а, хероја албанског народа,
повећан je терор, хапшења и број затвора и логора. Уместо само
једног логора који je дотада био, од резолуиије Информбироа наовамо
основано je 11 логора у којима су смештени најбољи синови албанског
народа.
Ha полуострву Порто Палерми, у тврђави „Ишул“, која je грађена
још у римско време и дограђивана у време турске империје ћ ш оги осуђени, које je Енверова клика послала на издржавање казне, ослелели.
су услед мемле, сталног мрака у подрумима без прозора и страшних
услова живота.
По страхотама и мучењима познат je затвор — тзв. логор у Тепелену, ограђен високим бодљикавим жицама, у коме су изграђене ћелије
од бетона, где се муче људи. Са породицама одметника и оних који су
одбегли са окупатором смештене су заједно 'И породице лица лребеглих у Југославију. У логору људи свакодневно умиру од систематске
глади, маларије, туберкулозе и других заразних болести. Под таквим

истим условима мучења живе осуђени у затвори.ма — логорима Круја,
Валијас, Химара, Корча, Бедени-Каваја и др. Te људе, изнемогле и од
глади и -рада, физички ncupneire, корбачима терају на рад док rie попадају. За рад на исушавању подводног терена употребљавају и тешко
оболеле на плућима у тзв. „бригаде туберкулозе“ од 80 људи, који
свакодневно остављају своје кости у каналима које колају.
Затвори — мучилишта и логори смрти у Совјетском Савезу, као
и другим информбироовским земљама, то je посебна срамна страница
историје XX века и цивилизованог човечанства.
Укратко изнети, ови подаци приказују само донекле систем извршења казни у затворима Совјетског Савеза и информбироовских земаља, који je одраз кастинског друштвеног уређења и степена лолитичких сулротности које лостоје унутар тих држава.
Руководиоци Совјетског Савеза и њему лотчињених информбироовских земал>а свакодневно измишљају најгнусније гадости и лажи
како се no нашим затворима и казнено-лоправним установама муче и ч
убијају хапшеници и осуђеници и називају нас злочиншша. Ha те њихове оптужбе и клевете друг Тито им je одговорио: „Ja у том њиховом
олтуживању да смо ми злочинии не видим ништа друго него жељу да
се сакрију њихови злочини. Они убијају no Албанији, Бугарској, Ma- .
ђарској, Румунији, Пољској 'и Чехословачкој, a о Русији да и не говорим. И разумије се, кад je тако онда треба оптужити нас да убијамо,
да би се на тај начин некако њихова дјела сакрила.“
Другови и другарице, на путу даљег развијања тековина Народне
револуције и социјалистичке изградље, наша народна држава смело
корача нови^ путем друштвено-политичког, правног и моралног лрео-'
бражаја, на основу учења Маркса, Енгелса и Лењина.
Једно.»од битних обележја тога пута je рад на сталном уношењу
у живот истинских слобода, заштите личности ц права грађана, демократизације живота наше земље и учвршћења 'социјалистичке законитости.
’
У борби за изградњу новог човека, наша -народна заједница слободних и равноправних народа није испустила бригу ни за она лица
која су.лишена слободе у циљу заштите од учиниоца друштвено
опасних дела, у интересу народне државе, у интересу учвршћења тековина Народне револуције, правног поретка, социјалистичке изградње,
личности и права грађана. Пример за то су одредбе лредложенога
закона.
I
Само једна социјалистичка земља као што je наша може имати
овакав закон у коме лоред осталог најснажније долази до изражаја
истински 'социјалистички хуманизам и човечност, лишен сваке лажно-
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сти и лицемерја према осуђенима, што органски извире из социјалистичког карактера нашег друштвеног и државног уређења.
Због свега овог горе реченог изјављујем да ћу гласати за овај
законски предлог. (Аплауз).
Претседник: Нема више 'пријављених говорника. Жели ли још ко
реч no овом законском лредлогу? (He јавља се нико).
Стављам на гласаље Предлог закона >о извршењу казни, мера
безбедности и васпитно-лоправних мера. Ко je за овај законски предлог, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко противZ (Нико).
Објављујем да je Предлог закона о извршењу казни, мера безбедности и васпитно-поправних дгера у Савезном већу једногласно прихваћен.
i ■
Прелазимо на трећу тачку дневног реда: претрес Предлога закона
о изменама и допунама Основног закона о прекршајима. Моли.м известиоца Законодавног одбора да саопшти Већу одборски извештај. Известилац je народни посланик Вељко Зековић.
Известилац Вељко Зековић (И зборни срез никш ићки, HP Црна
Гора) чита извештај Законодавног одбора о Предлогу' закона о изменама и допунама Основног закона о прекршајима. (Видети прилог на
крају књиге).
у
Претседкик: Извештавам Веће да на овај законски предлог постоји један а.мандман. Потпретседник Савезне владе и Министар унутрашњих послова друг Александар Ранковић упутио je благовремено
и сагласно пословнику, преко Претседника Савебног већа, алшндман.
Ja ћу упознати Савезно веће и са амандманом и са образложењем
амандмана, a после, сагласно пословнику, тражићу од известиоца да се о
том амандману изјасни. Амандман гласи (чита):

„После члана 160 додаје се нови члан 161 који гласи:
,,До доношења посебних законских лрописа о надлежности за вођење административно-казненог поступка no прекршајима у области
поморског, речног и ваздушног саобраћај'а, за поступак no тим прекршајима биће надлежни:
a)
за прекршаје који су учињени пловним објектом или ваздух
пловом, или од стране наручиоца, власника или заповедника пловног
објекта или вође ваздухоплова, или од стране другог особља које учествује у лловидби односно летењу или навигационим и техничким припремама за њих, органи одређени Уредбом о надлежности за вођеље
поступка у 'поморским прекршајима („Службени лист ФНРЈ“, бр. 4 2 /4 9 ),
Уредбом о лрекршајима пловидбених протшса и лрописа безб^дности
унутрашње' пловидбе („Службени лист ФНРЈ“, бр. 67/49) и Уредбом
о ваздушној пловидби („Службени лист ФНРЈ“, бр. 4 7 /4 9 );

/
б)
за остале прекршаје органи одређени овим законом
51 и 55).
Садашњи чланови 161— 163 постају чланови 162— 164“.

(члан

Овај амандман уручен je зај-едно са следећим образложењем
'( члта):
„У члану 51 ст. 4 Предлога закона о изменама и допунама Основног закона о лрекршајима лредвиђа се да се, изузетно од опште надлежности судије за прекршаје, посебним законом може прописати на,
длежност других органа управе за всфење административно-казненог
лостулка no одређеним прекршајима.
Прописима' постојећих уредаб^ о надлежности за вофење поступка
у поморским прекршајима, о прекршајима пловидбених прописа и прописа безбедности унутрашње пловидбе и о ваздушној лловидби, за вођење административно-казненог поступка no лрекршајима из тих уредаба одређена je надлежност ломорских органа, органа унутрашље
пловидбе, односно oprana ваздушног саобраћаја. С обзиром на то указује се потреба да се, до доношења законоких пролиса којима ће бити
.регулисано литање ладлежности у поменутим врстама прекршаја,
утврди који ће од тих прекршаја остати у надлежности ресорних органа
улраве, a који ће од њих доћи у надлежност судије за прекршаје, као
општенадлежног органа за вођење административно-казненог лоступка.
При решавању овог литања треба поћи од тога да засада треба оставити у надлежности лосебних органа управе све лрекршаје из ломенутих области који због своје специфичне природе и у интересу правилног и брзог вођења административно-казненог поступка треба да
буду у њиховој надлежности. Доследно томе, амандманом се предлаже
да ло поморским прекршајима, лрекршајима у области унутрашње пло' видбе и у области ваздушног хаобраћаја буду и даље надлежни досадашњи органи улраве у свим оним случајевима када je прекршај учињен лловним објектом или ваздухолловом или од стране заповедника
'пловног објекта и другог службеног особља, док би за прекршаје које
чине остали грађани били надлежни редовни органи, тј. судија за прекршаје надлежног среског, односно градског (рејонског) народног
одбора.“
*
Молим известиоиа Законодавног одбора да се изјасни да ли прима
овај амандман, ј ep ако га лрима он постаје саставни део лредлога
Владе.
Известцлац Вељко Зековић: Ja се поглуно слажем с предлогом и
мислим да амандман треба примити онако како je лрочитан.

Претседник: Објављујем да je овај амандман, који je у и.ме Владе
поднео Министар унутрашњих послова друг Александар Ранковић,
постао саставни део законског предлога о коме расправљамо. Приступамо претресу овог законског предлога. Ко жели да узме реч у дискусији? (Борис Крајгер: Молим за реч.) Реч има друг Борис Крајгер.ч
Борис Крајгер (И зборни срез Горица, HP Словенија): Другови
и другарице, Предлог закона о изменама и допунама Основног закона
о ттрекршајима значи врло. значајан корак напред на лииији коју je
на основу реферата друга Ранковића означио IV пленум ЦК КПЈ. Ово
без сумње лретставља врло значајан допринос даљем јачаљу правосуђа и законитости, даљем учвршћивању социјалистичког демократизма >и хуманизма. ^.
ч.1 л
Хтео бих упозорити на неке битне промене од досадашње праксе
које предвиђа овај лредлог и ,које не би смеле остати незапажене у
цашој јавности, јер баш оне означавају тај напредак у нашем правосуђу. To je литање одређивања органа за вођеље административноказнених поступака и изрицање административних казни. Ово je принципијелно питање које не би смели узети само као неку малу лромену •
више формалног значаја, јер означава-битну одлику у развоју наше
народне власти.
По садашњем закону, административно-казнени поступак, no правилу, воде у првом степену извршни одбори среских и градских, односнО
рејонских народних одбора, зап^аво љихове комисије за прекршаје састављене од три члана, од којих je један повереЛик/унутрашњих послова,
a 'други надлежни повереник. Тиме je практички о административној
казни одлучивао надлежни повереник или заправо неки службеник
надлежног повереништва/односно повереништва у чији>делокруг спада 0
посао на који се односи прекршај. У другом степену решавају комисије
обласног народног одбора или у републикама у којима нема обласних
народних одбора — надлежни министар. Ha тај начин, у целини, у првој
и другој инстанци, кажњавање прекршаја практички се решавало у
одговарајућем ресору. По прописима, све извиђаје води повереништво
извршног одбора у чији делокруг спада лрекршај, одлучује комисија у
којој се налази повереник који je водио извиђај и у другој инстанци
решава опет одговарајући ресорни министар или у обласним народним
одборима одговарајући ресорни члан обласног народног одбора. .
Основни принцип no досадашњем закону ј^, дакле, да се лолитика
административног кажњавања води no ресорној линији.
Према статистичким лодацима, на поједине ресоре от^ћадају прекршаји у 1950 г. у процентима овако:
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Према томе, о прекршајима су практички решавала врло разлАчита
надлештва. Зато je било врло тешко остварити неку јединствену и принципијелну линију кажњавања прекршаја. Но, оваква пракса и овакви
прописи били су нужни с обзиром на тадашњи степен развоја народне
власти и нарочито с обзиро.м на то да су сви наши напори били усмерени на извршавање хитних задатака у борби за испуњење обавеза које
je налагао Петогодишњи план. Пошто су поједина повереништва непосредно оперативно морала извршавати читави низ конкретних, хитних
и тешких задатака, морала су имати могућност да се и што непосредније
ттослужују могућношћу адмиџистративног кажљавања. Иако je таква
пракса била нужна, она je довела до низа грешака и оабости:
1) Због тога није била могућна јединствена линија у административно-казненом лоступку.
>
2) Давала се могућност да се административне казне употребљавају кампањски за поједине акције, п а.су кажњаване само одређене
врсте прекршаја, a на остале се заборављало. Имамо случај у једној
области где je од 405 изречених казни 315 отпадало на откуп житарица,
a свега 90 на све остале прекршаје.
3) Комисије су биле неекспедитивне и радиле су .у многим случа,јевима површно, узгред, без потребне озбиљности. У децембру 1950
године било je преко 50.000 нерешених предмета, што указује на
неекспедитивност и неозбиљност поступка.
4) Практички je решавао у многим случајевима апарат појединих
повереништава ла тиме нису могла бити довољно заштићена права
грађана.
5) Поступак je због тога био неквалитетан и изречене казне много
пута незаконите — изречене су казне преко 5.000 динара за прекршаје за које закони и прописи предвиђају највећу казну до 5.000 динара и слично.

Због свега овога je разумљиво што je у 1950 години 65% пресуда, које су донеле комисије за прекршаје, у другој инстанци преиначено или поништено.
Предложени закон о изменама и допунама Основног закона о лрекршајима предвиђа посе~бне судије за прекршаје у среским и градским
народним_одборима и већа за прекршаје министаротва унутрашњих послова. Ово није само питање неке организац^оне природе, неке целисходности или експедитивности, него .се тиме иде на квалитетно *ново
постављање читавог проблелЈа политике кажњавања прекршаја.
Тиме се:
1) Сасвим одваја суђење no лрекршајима од органа који прописују прекршаје.
i
2) Утврђује независност 'судија за лрекршаје, који не зависе од
конкретних тактичких потреба одређеног лодручја државне управе.
Тиме се омогућава јединствена политика у од.меравању казни за лрекршаје и спречава могућност искоришћавања односно кажњавања за неке
кампање појединих управних оргала.
3) Независност судија загарантована je у прописима којима се
народном одбору ограничава право да судију разреши, ако за то не
постоје законом одређени у-слови.
Овакви прописи за суђеше прекршаја нужни су данас, јер ми и
no овој линији опемогућавамо нелосредно уплитање народних одбора
у оперативне послове, нарочито са подручја појединих лривредних"
грана.
Ha овај начин нови законски пројекат предвиђа формираље нових
судија, у правом и пуном смислу те речи. Судије су заиста независне,
самосталне, „самостално доносе одлуке“ само на „основу закона и других правних прописа“. Свако друго означавање ових судија — рецимо
референти за прекршаје, .какви су били неки предлози — било би
неправилно, јер би суштину, основно, оно што je битно у том проблему; погрешно тумачило.
Кад се овако лостављају ствари треба напоменути и могућност,
зашто не би судије за лрекршаје били бирани лросто у оквиру редовних среских или окружних судова. И овакво решење било би погрешно
из принцилијелних разлога. Прекршаји претстављају пре свега административно-принудлу меру која се примен>ује у ииљу остварења појединих делатности државне управе. Поред тога, у многим случајевима они
претстављају и ловреду правних норми које су донесене у циљу превентирања тежих повреда лравџог поретка. Због тога je вођење административно-казненог поатупка тесно везано са државном управом и
оно je туђе основним принципима редовних судова. За одговорност за

прекршаје не тражи се умишљај као код кривичних дела, већ je за то
довољан, no правилу, нехат.
Кад бисмо суђење no прекршајима дали редовним судијама ми
бисмо тиме државну управу лишили битне принудне мере у борби за
остварење појединих њезиних делатности. Или, тиме бисмо (променили
карактер редовних судова и претворили nx у помоћни апарат државне
управе, чиме бисмо битно крњили ауторитет редовних судова и њихову
независност.
Све оно што би редовни судови у суђењу за прекршаје могли значити за осигурање лрава грађана — гарантује предложени закон
предвиђеним начином избора и смењивања судија за лрекршаје, одредбама о дисциплинској одговорности судија те лрописима о административно-казненом поступку чиме се дају довољне гарантије, да ће судије
и веће за прекршаје доносити одлуке о лрекршајима самостално и
само na основу закона и других лравних прописа.
Све су остале измене и допуне предвиђене, пре свега, у циљу побољшања'квалитета суђења no лрекршајима и даљег осигурања основних грађанских права. Због тога се улрошћава систем администратибне
казне тиме што 'Се у принципу прописују само две врсте казне — новчана до iO.OOO дин. и казна затвора, док се казна укора може изрицати
учиниоцу прекршаја само уместо прописане новчане казне или казне
затвора у специјалним случајевима. Тиме се олакшава судији лоступак
при одмеравању казне и спречава свако претеривање у административном кажњавању, што je досадашња пракса много пута допуштала.
Поред ових казни, закон предвиђа још заштитне мере, као одузимање предмета и друге које прописује закон или уредба. Циљ ових
заштитних мера је у д а заштите друштво од могућности да појединац
понавља прекршај.
Изричито ла линији лојачавања заштите права грађана су нови
прописи, којима се ублажава режим извр!лења казне затвора, скраћују
рокови застарелости и осигурава накнада штете лроузроковане прекршајем.
С обзиром на све ово, пројект закона значи одлучан корак напред
на путу учвршћивања законитости, на путу осигуравања лрава грађана.
Поставља се питање да ли ми тиме не идемО предалеко с обзиром на
чињеницу да још имамо, и да ћемо још имати лосла са непријатељима
социјалистичког уређења код нас, да ћемо се још борити са неразумевањем нужне потребе да се напрегну све снаге за даљи напредак
наше економике и нашег социјалистичког уређења. Када лаши народи
са толико напора извршавају тешке задатке на луту изградње социјализма ми има»мо луно лраво да се и лринудним мерама осигурамо да
нам непријатељи или разни лесвесни елементи не би рушили радни
3
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елан и радну дисциплину. Уз остале наше законе и прописе нови 3aitoH
о прекршајима даје данас довољне гаранције да ћемо моћи извршити
задатке. Прелаз на нове методе у нашем привредном систему тражн да
ми и no линији кажн£авања прекршаја прелазимо на нове форме рада.
Ми, дакле, то не измишљамо ради неке пропаганде, ради неког враћања на старо — него ми овим лроменама иде.мо напред у корак са
општим развојем наше народне власти, у .корак за општим напорима
за даље развијање социјалистичког демократиз.ма, хуманизма и законитости.
'
Предлог закона који je пред нама у пуној мери осигурава тај на-п
предак у садашњој ситуацији и зато изјављујем да ћу гласати за овај
предлог и позивам вас да и ви за љега гласаге. (Аплауз).
Претседник: Нико се више није јавио за реч. Стављам на гласаље
Предлог закона о изменама и допунама Ооновног закона о прекршајима.
Ко je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога протип?
(Нема). Објављујем да je Предлог закона о ,изм!енама и допунама
Основног закона о прекршајима у Савезном већу прихваћен једногласно.
Молим .да наставимо рад због саображавања наших текстова са
текстовима усвојеним у Већу народа.
Прелазимо на четврту тачку дневног реда: претрес Предлога закона о саглашавању лосебних лрописа о лрекршајима у савезним законима са одредбама Основног закона о прекршајима. Известилал Законодавног одбора о овом законском предлогу je др Милорад Влајковић.
Известилац др Мллорад Влајковић (И зборни срез липо вички ,
HP Србија) чита из^ештај Законодавног одбора о Предлогу закона о
саглашавању посебних прописа о лрекршајима у савезним законима са
одредбама Основног закона о прекршајима. (Видети прилог на крају
књиге).
Претседник: Чули сте извештај известиоца Законодавног одбора.
Прелази.мо на претрес овог лредлога закона. Да ли ко жели да узме
реч у претресу? (He јавља се нико). Стављам Предлог закона о 'саглашавању посебних прописа о прекршајима у савезним закони.ма са
одредбама Основног закона о прекршајима на гласање. Ко je за, нека
дигне руку? (Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Предлог закона о саглашавању лосебних прописа о прекршајима у савезни.м законима са одредбама Основног закона о лрекршајима
у Савезном већу једногласно лрихваћен.
Прелазимо на пету тачку дневног реда: претрес Предлога закоиа
о овлашћењу Владе ФНРЈ за увођење «овог платног система и других
привредиих мера у циљу припремаша иовог нланског и финансиског
f
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^ система. Известилац о овом законском предлогу je народни посланик
Милан Поповић. Молим известиода да лрочита одборски извештај.
Известилац Милан Поповић чита извештај Законодавног одбора о
Прећлогу закоиа о овлашћењу Владе ФНРЈ за увођење новог платног
система и других привредних мера у циљу лрипремаља новог лла^ског
и финансиског система. (Видеги лрилог на и<рају књиге).
Претседник: Да ли ко од народних посламика тражи реч поводом
овог законског предлога? Реч има друг Борис Кидрич.
Претседник Привредног савета Борис Кидрич (И зборни срез град
„ Љубљана I, HP Словенпја): Другови наро^ни посланици, ,као што вал
je познато, ми у лроцесу изградње социјализма у нашој земљи већ
дуже времена прелазимо од старог, уствари административног начина
привређиваља, на виши степен наше социјалистичке привреде и друштвених односа,' наиме, на начин привређивања чији су темељи управљање наши.м социјалистичким предузећима, привредним организацијама
и привредним удружељи.ма од стране радничких савета као и државно
планско усмеравање наше привреде путем општих планских пропорција.
Суштина 'С тарог начина лривређивања била je у томе да je прнвредом, скоро до. појединости, управљао државни апарат. Суштина новог
привредног система, као вишег степена у нашој социјалистичкој изградњи, јесте у томе да социјалистичка заједница непосредно управља
општенародном имовином a тиме и све одговарајуће привредне операције препушта/и налаже, на .демократски социјалистички начин,
са.мим непосредним лроизвођачи.ма у виду њихових радничких савета
и радничких управнАх одбора a да се држава радног народа као
претставник целе социјалистичке заједнице, ограничава на утбрђивање и обезбеђивање општих планских лролорција v стварању и
расподели нациолалног дохотка. Очигледно je да између првог и
другог система постоје тако дубоке и битне разлике у логледу метода
планирања, финансирања, привређивања уопште, na и у погледу
самих друштвених односа, да je немогућно npehji лреконоћ једним
јединим и свеобухватним актом из старог система у новк систем. Један
овакав скок, наравно, не би значио прелаз на виши степен социјалистичког привређивања већ би проузроковао хаос у нашем економском
* збивању, које је и иначе, само no себи, у данашње доба још увекчокарактерисано врло тешким привредним напорн.ма наших трудбеника за
подизање нашег заосталог економског потенцијала. Према томе, пре
него што нови лривредни систем почне у целини да функционише и да
ликвидира застареле остатке ранијег система, требало je спроводити
низ припремних и лрелазних мера. Ми их спроводимо већ више од годину дана. Ha овом месту спо.мињем само неке од најважкијих међу

њима: стварање и учвршћивање радничких савета и радничких управних одбора, постепени прелаз на слободну продају свих расположивих
производа широке лотрошње, постепена ликвидација 'тачкица и љихово
надокнађивање боновима, награђивање трудбеника у трговини према
извршеном промету,_ постепено укидање обавезних откула, завсфење у платни систем наше индустрије хпрвих елемената варијабилног
дела тглате, ствараље услова да се од бонова потпуно пређе на
новац, итд., итд. Могу изјавити да смо с стрипремним и прелазним мерама, односно с постепеним увођењем новог система, данас већ тако
'далеко да нови систем с идућом годином може почети потпуно да
функционише онако како je замишље^ у лознатим пројектима нових
економс.ких закона, однбсно како ће га коначно прихватити наша Народна скупштина.
Међутим, у току ова три месеца који су пред нама морамо претходно спровести још прилично много економских и финансиских'мера
да би, обезбедили нормално, тј. више или мање аутоматско функционисање новог система у наредној години. Te мере, међу које пре свега
спада потпуно укидање бонова и лрелаз на нови зтлатни систем, није
више могућно спроводити на темељу старих закона пошто они углавном
одговарају бившем административном начину нашег привређивања. Да
би још пре доношеља лових економских закона легализовала све претходне мере које су лотребне за припрему и функционисање новог привредног система, Влада ФНРЈ предлаже овај закон и моли СкупиЈтину
да га усвоји.
.
•
Дозволите ми, другови иародни посланици, да се овом приликом
с неколико речи осврнем и на нека питања која су данас предмет приличних дискусија у нашој јавности.
/ .
Понегде се тојављ ује етрах да ће укидање тачкица ц бонова проузроковати поремећај на тржишту и недостатак робе. Овај .je страх, другови народни посланици, потпуно неоснован. Ja, додуше, не искључујем
да до појединих поре.\1ећаја неће више долазити. До таквих поремећаја
долазило je и досада и они имају свој узрок у још увек постојећим
организационим слабостима и у општим привредним тешкоћама наше
земље која се налази у силном напону изградње своје економш<е и
својих одбранбеиих снага. Ja ипак потпуно искључујем да би због укидања тачкица и бонова могло у озбдљној мери долазити до већих поремећаја него што су се појављивали у ттследње време, већ претпостављам да ће укидањем тачкица и бонова свих тих и таквих поремећаја бити све мање и мање. Ми, другови, већ годину дана постепено
укндамо тачкице и бонове. Какав je био резултат тога нашег^рада?
Резултат je био да су се наше пијаце из месеца у месец све више пуниле
и да су данас, може се без претеривања рећи, пуне најразноврснијих
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прехранбених артикала. Резултат нашега рада je био таЈ да, како код
дућана с индустриском робом тако и код радњи с прехранбеним артиклима, имамо све мање и мање „репова“ a да се снабдевање наших грађана све више и више сређује. Наравно, све то не иде без икаквих
тешкоћа, без, разноразних ситних и већих моменталних непријатности,
na ни без гунђања. Међутнм, резултати су ту и они су тако очигледни
да их нико не може порицати ла ни они кој.и су „стручно“ прорицали
да ће због поскупљења дувана дупло скочити цене прехранбених
артикала.
*
'
Појављује се такође страх да пијачне иене, ко.је су досада ладале,
неће поново порасти због потпуног преласка ла новац. Другови народни
посланици, ja вас нећу замарати с теор'етским разматрањем већ се опет
позивам на искуство које може да има опипљиво пред очима сваки наш
грађанин. Ми већ преко годину дана од тачкица прелазимо на бонове
и од бонова на новац na ипак пијачне цене у другом полугодишту нису
порасле већ су цене прехранбених артикала само у токумесеца јула и
августа пале за око 40%. Ако, наиме, индекс цена прехранбених производа јануара 1951 означимскса 100, онда се он у југословенском просеку кретао овако: фебруар — 101, март — 102, април — 103, -мај
— 107, јуни — 106, јули — 85, август — 67. Према томе, види се да
je- наша Влада све досада водила чврсту, трезвену и у њезиној постеnefiocrn врло консеквентну политику усмерену ка све већој стабилности наше економике, тржишта и ка општем снижењу нивоа цена. Наравно, ми не искључујемо, као што je то подвукао друг Тито у једном
од својлх недавних говора, да he се наћи шпекуланти који ће мислити
да могу у вези с увођењем новог ллатног (система подизати пијачне
цене. Међутим, они ће се преварити као што су се, опште узев, варали
у току целе ове године; Можељо им казати да не само што he њихове
шпекулације доћи у ћорсокак тиме што неће моћи, односно неће бар
за дуже в-реме, да подижу лијачне цбне, него he њихова шлекулација
доћи у ћороокак и зато што he морати и садашње цене у релативно
брзом времену још снижавати.
*
Много се сада дискутује да ли he нови платни систем донети опште
побољшање стандарда или не. Неки се боје да he он донети осетни пад
живстног ста*ндарда. У чему је' лстина? Истина je у томе да наша Влада
увођењем новог ллатног система, уопште узев, не мисли мењати постојећи глобални животни стандард. Она га самим увођењем «овог платног система не може ни •мењати. Глобални животни стандард, каиме, у
социјалистичким друштвеним односи.ма, у крајњој линији, не зависи
толико од оваквог или онаквог метода расподеле, већ зависи, пре свега,
од обима производње. Бољи систем расподеле може у социјалистичким
друштвеним односима, уопште ^зев, само да у већој мери обезбеди

трудбенике од разних привредних поремећаја, мсшенталних неправедности у односу на поједине категорије радних људи итд. Међутим,
општи обим расподеле он не може да мења пошто овај зависи од обима
производње.
Шта ћемо, међутим, ипак постићи новим платним системом?
Прво, више he.vio се лриближити стварно.м цаграђивању према
раду. У досадашњ-ем административном систему привређивања и одговарајућем платном систему било je врло много неправилноети na,
према томе, и неправедности. Деша^ало се да су л-енштине, „флуктуирди“
и слични елементи ауто.матски долазили до високих награда a да многи
свесни социјалистички трудбеници к о ји усу савесно радили и улагали
све своје напоре за добро социјалистичке) заједниие, никако нису могли
прећи преко извесних, ниских гранииа своје зараде. ■Нови систем he
ово v прилично решава'јућој мери спречавати. Д а већих зарада ће долазити они радници .tfoju више улажу у корист социјалистичке заједнице.
Њи.ма не само што неће бити смаљен садашњи животни стпндард, већ
смо ми сви убеђени у то, да ће се ои доста брзо прилично и повећати,
a ако се ленштина.ма, „флуктуирцима“ и другим педовољно свесним
трудбеницима нешто смањи животни стандард, не зато што бисмо хтели
радни.м Лзудима стандард смањивати, него зато што се не залажу толико
колико се залаже просек трудбеника, онда можемо зато.новом платном
систе.му само да захвалимо. Захвалиће му у прво.м реду оии трудбеници
који свесно раде за благостање наше социјалистичке заједнице a тиме
и за своје лично.
Друго, нови.м- платним системом и 'мера1ма које уводимо заједно
с 'новим платним системсш, мењаће се до извесног степена структура
потрошног фонда. Дозволите ми, другови народни посланици, да о
структури потрошног фонда проговорим- нешто подробније, јер у том
погледу влада у нашој јавности прилична збрка. Шта подразумевамо
под структуро.м потрошног фонда? Под структуром потрошног фонда
подразумевамо удео с који.м поједине врсте потрошње, на пример,
исхрана, одећа, обућа, стан, огрев, осветљење, културни издаци5Ј саобраћајни издаии итд. учествују у целокулној. ллати односно куповном фонду наших трудбеника. Ако ja, дакле, кажем: целокупна плата
нашег трудбеника .расподељује се, тако да он даје, рецимо, до 30%
за обућу и одећу, до 10% за стан, толико и толико проиената за културне потребе* толико и толико процената за исхрану итд., онда*је то
структура њеГовог потрошног фонда.
Ta структура потрошног фонда необично je важан економски чинилац. Она битно делује на праведносг или неправбдност расподеле потрошног фонда .међу поједине врсте трудбеника. Узмимо конкретан
при.мер. Рецимо дл се плате трудбеника ништа не мењају, узмимо даље

да остају цене текстилу, обући и другим индустриским лотрошним
артиклима исте. Узмимо сада да су станарине, саобраћајне тарифе итд.
'
врло ниске, као што je то случај код нас. Шта из тога следи? Из тога
следи да због абнормално ниских станарина и саобраћајних тарифа
остаје прилично расположивог новца за прехранбене артикле. Цене
прехранбених артикала морају, дакле, битл високе. Ако се таква ситуација лродужи на један дужи период, цене прехранбених артикала морају
расти, лошто однос између количина и лена индустр^ске и прехранбене робе није нормалан, пошто' ол не одговара стварним производним
снага.ма земље, пошто, дакле, настаје типичан економски поремећај.
Мерама које ће пратити нови платни систем наша Влада намерава
да ^рилично промени структуру потрошног фонда, какс^ би обезбедила
већ постигнуте резултате у општем нивоу цена и дала лодршку у њего• bo^i даљем падању. Ова промена структуре потрошног фонда, у целини
узев, не значи лоскупљивање него, напротив, она значи једну услешну
борбу за пад општег ливоа цена, борбу која ће сигурно довести ^.о
жељених резултата.
Данас се много лрича
о томе да ће са новим платним системом
поскупити станови. Уједно се нагађа колико ће они лоскупити a неки
локални листови већ су објавили пројекте одговарајућих уредаба републичких влада. Ja могу овде да кажем jva ће до извесне мере стварно
станови лоскулити, a колико ће они поскупити још није коначно закључено пошто се неки мо*менти још израчунавају. Према томе, подаци
о разним комбинацијама које су продрле у јавност још не одговарају
стварности. Међутим, поскупљивањб станова и разних саобраћајних и
комуналн^х тарифа, лропраћено с повећањем плата које предвиђа нови
платни систем, неће значити снижење глобалног животног стандарда
већ само про.мену структуре потрошног фонда. Ми ћемо, наиме, једновремено доста осетно спустити цене текстилу, који je сада, управо зато
што су станови на фактору 0,5— 0,7 према предратном, доша(ј путем
закона понуде и тражње
на просечли фактор 27, што je потпуно
абнормално високо. Даље ће уследити знатно смањењс аена масти,
шећеру и намештају. Понављам да уколико ће се наредних месеци
радити о неким променама у погледу станарина и разних саобраћајних
и комуналних тарифа, да се овде не ради о снижавању глобалног стандарда него само о промени структуре потрошног фонда, a то управо
зато да се не би већ постигнути резултати у снижавању општег нивоа
цена, због неправилне структуре лотрошног фонда, поново изгубили.
Ja се овде опет позивам на стечено искуство да вас не бих замарао
теоретским разматрањима. Упркос томе што смо у току годипе морали
лоскупити извесну индустриску робу у циљу усклађиваља цена и ти.ме

месеца јуна подигли општи индекс малопродајних слободних цена индустриске и -прехранбене робе на 112 у -поређењу са 100 месеца јануара,
већ je уследио месеца јула пад индекса на 103, a августа на 95. Када
говоримо о животном стандарду у вези с разним економским мерама
које у том прелазном цериоду слроводи наша Влада, треба, дакле,
имати пред очима мало дужи период, бар тромесечни, a не моментално
стање.
Можда ће се неко затгитати зашто 1945 године није створена оваква
структура потрошног фонда и зашто онда нису лодигнуте цене становима. Одговор ла ово питање јесте да смо ми 1945 године били у Потпуно другим' економско-социјалним условима. Тада je буржоазија још
држала у рукама основне економске позиције и енижаваље станарине
je значило изричиту заштиту надлих трудбеника и спречавање високих
рента кућевласника. У вези с тим треба такође нагласити да повећање
станарине, ни тамо где се ради о државним кућама ни тамо где се ради
о приватним кућевласницима, леће ићи у џ£п кућевласника већ ће ићи
у инвестициони фонд дотичне куће, пошто у наредним годинама морамо да отлочнемо с поправљањем станбеног фонда што смо због напрегнуте капиталне изградње досада приличло занемаривали.
Дозволите ми, другови народни лосланици, да у вези са свим Што
сам досада говорио додирнем и питање сгандарда нашег радног сељака.
Друг Тито je пре кратког времена врло јасно и недвосмислено нагласио’
да се код нас уопште ле може радити о питању ко ће живети на рачун
другога: или радник на рачун радног сељака или радни сељак ,на рачун
радника, пошто се код нас ради о јединственим интересима* јединственог
радног ларода. Према томе, мере за снижавање неправедно високих
цена пољопривредних артикала нису улерене против стандарда радног
сељака него против шпекулације на штету трудбеника у нашим градовима и индустриским центрима. Ми ничим не тежимо да доведемо
сељака у економски положај у каквом je био у старој Југославији.
Управо због тога наша се Влада,труди да упоредо с општим сређивањем економске ситуације и снижавањем нивоа цена пољопривредних
производа постигне и лојевтињавање индустриске производње. Kao
шт.о сам рекао, одговарајуће мере ћ$ ускоро уследити код цена текстила, обуће и намештаја a сам нови финансиски и плански систем даће
радничкој (класи огроман потстицај не само за обимнију него и за квалитетнију и, с обзиром на асортиман, богатију производњу, од чега ће
имати велику корист управо радни сељак.
Битном ограничењу обавезних откупа које смо у корист радног
сељака постигли ове године уследиће у догледном времену и овакви у
резултати од новог планског и финансиског система.

C обзиром на све ово, ja вас молим, друговн народни посланици,
далримите предложени закон и тиме дате уједно и поверење Влади
ФНРЈ за љену еконо.мску лолитику. (Дуготрајан аплауз).
Претседник: Више нема лријављених говорника. Ставља се Предлог
закона о овлашћењу Владе ФНРЈ за увођење новог ллатног система и
других привредних мера у циљу припремања новог планског и финансиског систеуа на гласање. Ко je за законски предлог, нека дигне руку.
(Сви дижу руку).' Има ли кога против? (Нема).
Објављујем да je овај законски предлог у Савезном већу једногласно лрихваћен.
Прелазимо на шесту тачку дневног реда: пре,трес Предлога закона
о изменама Царинског закона. Известилаи Законодавног одбора je народни лосланик Милан ГТоповић. Молим друга известиоца да саопшти
извештај Законодавног одбора.
%
tИзвестилац Милан Поповић чита извештај Законодавног одбора о
Предлогу закона о изменама Царинског закона. (Видети прилог на
крају књиге).
Претседник: Чули смо извештај Законодавног одбора. Тражи ли ко
реч у претрееу овог законског лредлога? (Не јавља се нико).
Стављам ла гласање Предлог закона о изменама Царинског закона.
Ко je за, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли ко против?
(Нема). Објављујем да je Предлог закона о изменама Царинског закона у Савезном већу једногласно примљен.
Седма тачка дневнОг реда je претрес Предлога закона о изменама
Основног закона о браку. Известилац Законодавног одбора je народни
посланик друг Милан Поповић.
Известилац Милан Поповић чита извештај Законодавног одбора о
Предлогу закона о изменама Основног закона о браку. (Видети прилог
на крају књиге).
Претседник: Саслушали •смо извештај известиоца Законодавног
одбора. Нико се није пријавио за реч у претресу овог законског предлога. Зато стављам на гласање Предлог закона о изменама Основног
закона о браку. Ко je за, нека дигне руку. (Сви дим<у руку). Има
ли ко против? (Нема).
Објављујем да je Предлог закона о изменама Основног закона о
браку једногласно прихваћен у Савезном већу.
Осма тачка дневног реда je претрес Предлога закона о укидању
Закона о шумској' народној милицији. И овде je известилац Законодавног одбора народни посланик Милан,Поповић.

Известилац Милан Поповић чита извештај Законодавног одбора о
Предлогу закона о укидању Закона о шумској народној милицији. (Видети прилог на крају књиге).
Претседник: Чули смо извештај известиоца Законодавног одбора
о Предлогу закона о укидању Закона о шумској народној милицији.
Пошто нема пријављених говорника, етављам овај законски предлог 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 укида^у Закона о (иумској
народној милицији у Савезном већу једногласно прихваћен.
Последња тачка дневног реда јесте претрес Предлога одлуке о
потврди уредаба Владе ФНРЈ донесених у времену од 28 фебруара 1951
годиие до закључно 15 августа 1951 године.
Молр*м -секретара^другарицу Виду Томшич, да прочита предлог
одлуке.
Секретар Вида Томшич ( чита):
ОД Л У К A
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПОТВРДИ УРЕДАБА ВЛАДЕ ФНРЈ
ДОНЕСЕНИХ У ВРЕМЕНУ ОД 28 ФЕБРУАРА ДО ЗАКЉУЧНО 15 АВГУСТА
1951 ГОДИНЕ

,
У
Савезно веће Народне скупштне ФНРЈ, на својој деветој седници,
одржаној на IV редовном заседању (другог сазива) 28 септембра 1951
године и Веће, народа Народне скулштине ФНРЈ, на својој деветој
седници одржаној на IV редовном заседању (другог сазива) 28 септембра 1951 године донел^ су истоветну одлуку која гласи:
Потврђују се уредбе које je Влада ФНРЈ донела у времену од 28
фебруара 1951 године до закључно 15 августа 1951 године на основу
члана 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба no питањима из народне привреде од 4 фебруара 1946 године, и то: (Списак
уредаба Владе ФНРД видети као прилог на крају •књиге).
Претседник: Да ли ко тражи реч поводом овог лредлога одлуке?
(Ие јавља се нико). Стављам Предлог одлуке о потврди уредаба Владе
ФНРЈ донесених у времену од 28 фебруара 1951 годиле до закл^учно 15
августа 1951 године на гласање. Ко je за предлог одлуке, нека дигне
руку. (Cbhi дижу руку). Има ли кога против? (Нема).
Објављујем да je Предлог одлуке о потврди уредаба Владе ФНРЈ
у Савезном већу једногласно лрихваћен.
Ha овај начин исцрпен je дневни ред. Молим чланове Савезног
већа да неколико тренутака остану у дворани, пошто je .претседнику лотребан кратак састанак с Претседником Већа народа. Прима ли се овај
предлог? (Прима).

(После одмора)
'
\
Претседник: Настављамо седницу. Према извештају Претседника
Већа народа Народне скупштине ФНРЈ, и Веће народа прихватило je у
пелости текстове законских предлога који je усвојило и Савезно веће,
и то: Предлог закона о овлашћељу лародних република за отступања од
савезних општих закона; Предлог закона о извршењу казни, мера без- '
бедности-и васпитно-поправних мера; Предлог закона о изменама и допунама Основног закона о прекршајима; Предлог закона о саглашавању
посебних прописа о прекршајима у савезним законима са одредбама
Основног закона о прекршајима; Предлог закона о овлашћењу Владе
ФНРЈ за увођење новог платног система и других привредћих мера у
циљу припрешња новог планског и финансиског система) Предлог закона о изменама Царинског закона; Предлог закона о измени Основног
закона о браку; и Предлог закона о укидању Закона о шумској народној милицији.
Према то.ме, објављујем да ће сви ови закони, изузев Закона о
овлашћељу народних република за отступања од савезних општих закона, за који, као што je већ одлучено, постоји специјална процедура
no чл. 72 Устава, бити послати Президијуму Народне скупштине на проглашење, док ће Закон о овлашћењу народних република за отступања
од. савезних општих закона бити поднесен на заједничкој седниии ради
лроглашења.
»
Данашљу седницу закључујем с тим да ако буде потребно да се .
одржи још једна кратка- седница Савезног већа због извесних техничких
послова, да ће она бити заказана писменим путем, a у споразуму с Претседником Већа народа одређујем заједничку седницу за сутра у 9 часова, када ће се утврдити дневни ред заједничке седниле. Kao што je
Савезно веће обавештено, једна од^тачака дневног реда биће одговор
Министра иностраних послова друга Кардеља на постављено му питање
од стране народног посланика Ристе Михаиловића.
(Седница je закључена у 20,45 часова).
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• Početak u 18,10 časova.
'
P retsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: O tvaram devetu sednicu Veća naroda N arodna skup
štine FN RJ (drugog saziva). Zapisnik današnje sednice vodice sekretar
Skender Kulenović.
Izvolite saslušati zapisnik prošle, sednice.
'
•.
Sekretar Skender Kulenović (NR Bosna i Hercegovina) čita za
pisnik osm e sednice Veća naroda N arodne skupštine FNRJ od 28
septem bra.
Pretsednik: Ima li ko da učini kakvu primedbu na pročitani za
pisnik? (N em a). Pošto pn'medaba nem a, zapisnik se overava.
Izveštaji Odbora. Izvolite saslušati izveštaj A dm inistrativnog odbora
o pregledu celokupnog računsko-blagajničkog poslovanja u Veću na
roda. Molyn izvestioca narodnog poslanika M ilana Smiljaniča da
podnese izveštaj.
Izvestilac Milan Smiljanič (NR Srbija) (čita):
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
VEĆE NARODA

Administrativni odbor
Br. 8'
28 septem bra 1951 god.
Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Na osnovu čl. 101 stav 2 Poslovnika Veća naroda N arodne skup
štine FN R J a u vezi čl. 3 Uredbe o izvršenju budžeta podnosimo
Izd al
od
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IZVEŠTAJ
0 (REDOVNOM PREGLEDU KASE I CELOKUPNOG RAČUNSKO-BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA PO BUDŽETU VEČA NARODA NARODNE SKUPŠTINE
FNRJ ZA PERIOD JANUAR—MART 19&1 GODINE

N a osnovu detaljnog pregleda svih uplatnih i isplatnih dokum enata
kao i izveštaja N arodne banke ustanovljeno je da je poslovanje Veća
naroda N arodne skupštine FNRJ u navedenom periodu vršeno pravilno
1 d'a su svi dokumenti snabdeveni naredbom i nalogom za isplatu, i pot
pisani od stV’a ne nadležnog naredbodavca ti računopolagača pa zato
predlažemo da se odgovorni naredbodavac i računopolagač za poslo
vanje u određenom vremenu razreše odgovornosti.
28 septembra 1951 godine
u Beogradu

Pretsedmk
Administrativnog odbora
Veća naroda,

Milan D. Smiljanič, s. r.
ц.

i#

„

1

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Adm inistrativnog odbora. Želi li ko
da govori? (Niko). Prim a li Veće ovaj izveštaj? (Prim a). Objavljujem
da je izveštaj Administrativnog odbora primljen.
Izvolite saslušati izveštaj Mandatno-infrinitetskog odbora. Molim
izvestioca narodnog poslanika Radivoja Davidovića da podnese izveštaj.
Izvestilac Radivoje Davidović (čita):
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
VEĆE NARODA

.

*

v

Mandat no-imunitetski odbor

Br. 1
26 ßeptembra 1951 god.
Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beo g r a d
Mandatno^imunitetski odbor Veča naroda primio je preko Pretsed1nika Veća naroda molbu Nikole Petrovića, narodnog poslanika Veća
naroda, kojom traži da mu se uvaži ostavka na poslanički mandat.
Po razm atranju njegove pretstavke ii izbornih akata i kandidatskih
lista, Odbor je utvrdto da je Nikola Petrovič bio izabran na izborima
od 26 m arta 1950 godine na kancfidatskoj listi APV za izbor narodnih
poslanika Veča naroda Narodne skupštine FNRJ i da je njegov zamenik Zakič Milana Svetozar, radnik iz Novog Sada.
i

\

_

Na osnovu izloženog 'i čl. 35 i 44 Poslovnika Veća naroda N arodne
skupštine FNRJ, M andatno-im unitetski odbor predlaže Veću naroda,\da
, бе uvaži o stav k a na {x>slanički m andat Nikoli Petroviču i da se pozove
za narodnog poslanika Veća naroda Zakić Svetozar radnik iz Novog
Sada.
Podnoseći o v aj svoj izveštaj Odbor moli Veće da ga izvoli usvojiti.
Za izvestioca određen je Radivoje Davidović.
Sekretar

,

Vuko Radovič, s. r.
I

'n

Pretsednik
Ma ndaitno-iimi ni te t&kog od bora

Aleksa Tomič, s. r.
č la n o v i:

Ibrahim Šator, s. r., Nikola Martinoski, s. r.,. Rad. Davidović, s. r.
(GEOGRAFSKE
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Pretsednik: P rim a li Veće ovaj izveštaj? (Prim a).
O bjavljujem da je uvažena ostavka na poslanički m andat narodnom
poslaniku Veća naroda Nikole Petroviča i da će na njegovo m esto za
narodnog poslanika Veća naroda biti pozvan Zakić Svetozar, radnik
iz Novog Sada.
Im am da izvestim Veće da je narodni poslanik Josip Jeras uputio
pism eno pitanje m inistru inostranih poslova, koje glsai:
»Pošto je pretsednik italijanske vlade i posle razgovora, koje je
vodio u V ašingtonu, o stao pri svom e sh v atan ju da baza za pregovore
sa Jugoslavijom o pitanju Slobodne T eritorije T rsta m ože pretstavljati
samo- poznata deklaracija triju sila, molim M inistra inostranih poslova
da objasni kakav stav zauzim a našaJV lađa u tom pilanju.«
Ovo pitanje je bilo predalo M inistru spoljnih poslova i on će na
ovo pitanje odgovoriti su tra na zajedničkoj sednici.
Time prelazim o na dnevni red. Prva tačka dnevnoga reda: pretres
Predloga zakona o ovlašćenju narodnih republika za otstupanja od
saveznih opštih zakona.
P ošto se prilikom pretresa ovog zakonskog predloga m ora postu
piti po čl. 72 U stava, predlažem Veću da glasanjem odluči da li' će se
pristupiti pretresu.
Ko glasa d‘a se pristupi, neka digne ruku? (Svi dižu ruku). Ima li
ko protiv? (N em a).
\
O bjavljujem da je odlučeno da se pristupi rešavanju Predloga za
kona o ovlašćenju narodnih republika za otstupanja od saveznih opštih
zakona.
Molim izvestioca Zakonodavnog odbora M ošu Pijade da podnese
izveštaj. • •
'

'
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Izvestilac Moša Pijade (NR Srbija) čita izveštaj Zakonodavnog
odbora, o Predlogu zakona o ovlašćenju narodnih' republika za otStupanja od saveznih opštih zakona. (Videti prilog na kraju knjige).
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Traži' H ko
reč o ovom zakonskom predlogu? (Ne traži niko). Prelazim o na gla
sanje. Ko glasa za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi dižu
ruku). Ima !i ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog zakona
0 ovlašćenju narodnih republika za otstupanja od saveznih opštih za
kona primljen u Veću naroda apsolutnom većinom, a to znači većinom
većom od apsolutnog broja u Veću naroda. Proglašenje ovoga zakona
izvršiće se na zajedničkoj sednici oba dom a Narodne skupštine Federa
tivne N arodne Republike Jugoslavije.
Prelazim o na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona
I o izvršenju kazni, m era bezbednostii i vaspitno-popravnih mera. Izvo
lite saslušati izveštaj izvestioca Zakonodavnog odbora druga Miloša
Carevića.
*
Izvestilac Miloš Carević (NR Srbija) čita izveštaj Zakonodavnog
/odbora o Predlogu zakona o izvršenju kazni, m era bezbednosti i
vaspitno-popravnih mera. (Videti prilog na kraju knjige).
Pretsednik: Čuh' ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Traži li ko reč
u diskusiji o ovom zakonskom predlogu? (Ne traži niko). Onda prela
zimo na glasanje. Ko je za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku.
(Svi dižu ruku). Ima li koga prot iv? (Nema). Objavljujem da je pre
dlog prihvaćen.
Treća tačka dnevnog reda je pretres Predloga zakona o izm enam ^
1 dopunam a Osnovnog zakona o prekršajim a. Ovde nam je Potpretsednik Vlade i M inistar unutrašnjih poslova Aleksandar Ranković
predložio am andm an i molim druga sekretara da ga pročita zajedno
sa obrazloženjem.
Sekretar Skender Kulenović (čita):
AMANDMAN U PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA
OSNOVNOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Posle člana 160 dodaje se nov član 161 koji glasi:
, »Do donošenja posebnih zakonskih propisa o nadležnosti za vo
đenje adm m istrativno-kaznenog postupka po prekršajim a u oblasti
pomorskog, rečnog i vazdušnog saobraćaja, za postupak po tim pre
kršajim a biće nadležni:
a)
za prekršaje koji su učinjeni plovnim objektom ili vazduhoplovom, ili od stran e naručioca, vlasnika ili zapovednika plovnog objekta
f
’
,
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ili vode vazduhoplova, ili od stran e drugog osoblja koje učestvuje u
plovidbi odnosno letenju sli navigacionim i tehničkim priprem am a za
njih, ^ rg an i određeni Uredbom o nadležnosti za vođenje postupka u
pomorskim prekršajim a (»Službeni list FNRJ« br. 42/49), Uredbom o
prekršajim a plovidbenih propisa i« propisa bezbednosti unutrašnje plo
vidbe (»Službeni list FNRJ«, br. 67/49) i Uredbom o vazdušnoj plovidbi(»Službeni list FNRJ», br. 4 7 /49);
b) za o stale prekršaje organi određeni) ovim zakonom (član
51 i 55). •'
Sadašnji članovi 161— 163 postaju članovi 162— 164..
Poi-pretsednik V lade. FNRJ
i Ministar unutraSnjih poslova

-

Г

A. Ranković, s. r.

Molim da sada saslušate obrazloženje (čita):
OBRAZLOŽENJE

DR
do • Гес1° Ј prof
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U članu 51 st. 4 Predloga- zakona o izm enam a i dopunam a Osnovno£ zakona o prekršajim a predviđa se, da se izuzetno od opšte nadležnosti sudije za prekršaje, posebnim zakono'm može propisati nadležnost
drugih o rg an a uprave za vođenje adm inistrativno-kaznenog postupka
po određenim prekršajim a.
»
Propisim a postojećih uredaba o nadležnosti za vođenje postupka
u pom orskim prekršajim a, o prekršajim a plovidbenih propisa i propisa
bezbednosti u nutrašnje plovidbe i o vazdušnoj plovidbi, za vođenje
adm inistrativno-kaznenog postupka po prekršajim a iz tih uredaba odre
đena je nadležnost pomorskih org an a, o rg an a unutrašnje plovidbe,
odnosno o rgana vazdušnog saobraćaja. S obzirom na to ukazuje se
potreba, da se do donošenja zakonskih pr'opisa kojim će biti regulisano
pitanje nadležnosti u pomenutim vrstam a prekršaja, utvrdi koji će od
tih p rek ršaja ostati u nadležnosti resornih o rg an a uprave, a koji će
od njih doći u nadležnost sudije za prekršaje kao opšte nadležnog
organa" za vođenje adm inistrativno-kaznenog postupka. Pri rešavanju
ovoga pitanja treba poći od toga da za sada treba ostaviti u nadležno
sti posebnih o rg an a uprave sve prekršaje iz pomenutih oblasti koji
zbog svoje specifične prirode i1 u interesu pravilnog i brzog vođenja
adm inistrativno-kaznenog postupka treba da budu u njihovoj nadležno
sti. Dosledno tom e, am andm anom se predlaže da po pomorskim prekr
šajim a, prekršajim a u oblasti u nutrašnje plovidbe i u oblasti vazdušnog
eaobraćaja budu i dalje nadležni dosadašnji organi uprave u svim onim
slučajevim a kada je prekršaj učinjen plovnim objektom žli vazduhoplo-

vorn ili od stran e zapovednika plovnog objekta i drugog službenog
osoblja, dok bi) za prekršaje koje čine ostalii građani bili nadležni: re
dovni organi, tj. sudija za prekršaje nadležnog sreskog odnosno gradßkog (rejonskog) narodnog odbora.
Pretsednik: Molim* izvestioca Zakonodavnog odbora Bogdana
O reščanina da podnese izveštaj Zakonodavnog ^odbora i da se istovre
meno izjasni u ime Odbor^ da đii prima predloženham andm an.
Izvestilac Bogdan Oreščanin (NR Hrvatska): U ime Zakonodavnog
odbora izjavljujem da prihvatam predloženi am andm an M inistra unu
trašnjih poslova koji je ovde m alopre pročitan. Molim da sada saslušate
izveštaj Zakonodavnog odbora. (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora
o Predlogu zakona o izmenama i dopunam a Osnovnog zakona o pre
kršajim a. — Videti prilog na kraju knjige).
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Traži li ko
reč? (Niko). Prelazim o na glasaje. Ko je za, neka digne ruku. (Svi
dižu ruku). Ko je protiv? (Niko).
O bjavljujem da je Predlog zakona o izm enam a i dopunam a Osnov
nog zakona o prekršajim a u Veću naroda primljen.
Prelazim o na 4 tačku dnevenog reda: pretres Predloga zakona o
saglašavanju posebnih propisa o prekršajim a u saveznim zakonima sa
odredbam a Osnovnog zakona o prekršajim a.
Izvolite čuti izveštaj izvestioca Zakonodavnog odbora druga Gojka
G arčevića.
«

•,

, •

Izvestilac Gojko Garčević (NR Crna Gora) čita izveštaj Zakono
davnog odbora o Predlogu zakona o saglašavanju posebnih propisa o
prekršajim a u saveznim zakonima sa odredbama Osnovnog zakona o
prekršajim a. (Videti prilog na kraju knjige).
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Tražii li ko
reč o ovom zakonskom predlogu? (Ne traži niko). Prelazim o na gla
sanje. Ko je za Predlog zakona o saglašavanju posebnih propisa o p re
kršajim a u saveznim zakonima sa odredbam a Osnovnog zakona o pre
kršajim a, neka digne ruku? (Svi di^u ruku). Ima И ko protiv? (Nema).
Objavljujem da je Predlog zakona o saglašavanju posebnih pro
pisa o prekršajim a u saveznim zakonima sa odredbam a Osnovnog za
kona o prekršajim a jednoglasno primljen u Veću naroda.
Prelazim o na petu tačku dnevenog reda: pretres Predloga zakona
o ovlašćenju Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije za uvo
đenje novog platnog sistem a i drugih privrednih m era u cilju pripre
m anja novog planskog i finansiskog sistema.
4 St. beleške IV r. z.
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reč, prelazim o na glasanje. Ko je za neka digne ruku? (Svi dižu ruku).
Im a li ko protiv? (Niko).
Objavljujem da je Predlog zakona o ukidanju Zakona o šumskoj
narodnoj miliciji u Veću naroda izglasan.
Prelazim o na osmu tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona
o izmeni Osnovnog zakona o braku. Izvolite čuti izveštaj izvestioca
Zakonodavnog odbora druga Ninka Petroviča.
Izvestilac INJinko Petrovič čita izveštaj Zakonodavnog odbora o
Predlogu zakona o izmeni Qsnovnog zakona o braku. (Videti prilog
na kraju knjige.
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Traži li ko
reč o ovom zakonskom predlogu? (Niko). Pošto se niko ne javlja za
reč, prelazim o na glasanje. Ko je za,- neka digne ruku. (Svi dižu ruku).
Ima li ko protiv? (Niko).
Objavljujem (la je Predlog zakona o izmeni Osnovnog zakona o
braku u Veću naroda izglasan.
Prelazim o na devetu tačku dnevnog reda: pretres Predloga odluke
o potvrdi uredaba Vlade FNRJ donesenih u vrem enu od 28 februara
do zaključno 15 avgusta 1951 godine čiji je spisak otštam pan i razdeljen
narodnim poslanicima. Molim druga sekretara da pročita predlog
odluke.
* ч

Izvolite čuti izveštaj izvestioca Zakonodavnog odbora drugarice
Ide Sabo.
Izvestilac Ida Sabo (AP Vojvodina, — NR Srbija) čita izveštaj
Zakonodavnog odbora o Predlogu, zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ za
uvođenje novog platnog sistem a i drugih privrednih m era u cilju pri
prem anja nOvog planskog i finansiskog sistem a: (Videti prilog na kraju
knjige).
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Pretsednik: čuli stei ižveštaj Žakonodavog Odbora. Traži li ko reč
o OVom zakonskom predlogu? (Ne traži1 niko). Prelazim o na glasanje.
Ko je za Predlog zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ za uvođenje novog
platnog sistem a i drugih privrednih m era u cilju priprem a nj a novog
planskog i finansiskog sistem a, hfeka digne ruku? (Svi dižu ruku). Ima
1* ko protiv? (Nema).
O bjavljujem da je Predlog" zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ za
uvođenje novog platnog sistem a i drugih privrednih m era u cilju pri
prem anja novog planskog i finansiskog sistem a jednoglasno primljen
u Veću naroda.
Prelazim o na štestu tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona
o izm enam a C arinskog Zakona.
Izvolite čuti izveštaj izvestioca Zakonodavnog odbora Ninka
P etro v iča.
" ; •
’ ,
Izvestilac Ninko Petrovič (NR Srbija) čita izveštaj Zakonodavnog
odbora o Predlogu zakona o izm enam a C arinskog zakona. (Videti
prilog na kraju knjige). Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Traži li ko1
reč o ovom zakonskom predlogu? (Ne traži niko). Prel-azirrio na gla
sanje. Ko je za Predlog zakona o izm enam a Carinskog zakona, neka
digne ruku? (Svi dižu ruku). Ima' ii ko protiv? (Nema).
O bjavljujem d a j e Predlog zakona o izm enam a Carinskog zakona
jednoglasno primljen u Veću naroda.
Pretsednik: Prelazim o na sedmu tačku dnevnog reda: pretres P re 
dloga zakona o ukidanju Zakona o šumskoj narodnoj miliciji. Izvolite
čuti izveštaj izvestioca Zakonodavnog odbora drUga Ninka Petroviča.
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Izvestilac Ninko Petrovič čita izveštaj Zakonodavnog odbora o
" Predlogu zakona o ukidanju Zakona o šumskoj narodnoj miliciji'- (Vi
djeti prilog na k raju knjige).
Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Traži Ii» ko
reč o ovom zakonskom predlogu? (Niko)/ Pošto se niko ne javlja za

Sekretar Skender Kulenović: Predlog odluke glasi (čita):
o d l u k a

,

NARODNE SKUPŠTINE FNRJ 0 POTVRDI UREDABA VLÄDE FNRJ
DONESENIH U VREMENU OD >28 FEBRUARA DO ZAKLJUČNO 15 AVGUST A
195NGODINE

V eće'n aro d a Narodne skupštine FNRJ, na svojoj devetoj sednici,
održanoj na IV redovnom zasedanju (drugog saziva) 28 septem bra
1951 gocjine i Savezno veće N arodne skupštine FNRJ na svojoj devetoj
sednici održanoj na IV redovnom zasedanju (drugog saziva) 28 sep
tem bra 1951 godine doneli su istovetnu odluku koja glasi:
Potvrđuju se uredbe koje je Vlada FNRJ donela u vremenu od 28
februara 1951 godine do zaključno 15 avgusta 1951 godine na osnovu
člana 1 Zakona o ovlašćenju Vladi FNRJ za donošenje uredaba po pi
tanjim a iz narodne privrede od 4 februara 1946 godine, i to: (Spisak
uredaba Vlade FNRJ videti kao prilog na kraju knjige).
Pretsednik: Prim a li Veće predlog ove odluke? (Prim a). O bjavlju
jem da je ova odluka usvojena.
Predlažem Veću naroda odmor od 15 minuta.
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(Posle odm ora)
Pretsednik: N astavljam o r a d O baveštavam Veće naroda da je
S avezno veće izglasalo iste predloge zakona koje sm o i mi usvojil?; i
da su njihovi tekstovi potpuno identični, što znači da je Narodna skup
ština usvojila sledeće zakone:
1) Zakon o ovlašćenju narodnih republika za otstupanja od s a 
veznih opštih zakona;
2) Zakon o izvršenju kazni, m era bezbednosti i vaspitno-poprav-4
nih m era;
3) Zakon o izm enam a i dopunam a Osnovnog zakona o prekr
šajim a;
i
'
•
4) Zakon o säg lasav an ju posebnih propisa o prekršajima, u s a 
veznim zakonim a s odredbam a Osnovnog zakona o prekršajim a;
5) Zakon o ovlašćenju Vlade FNRJ za uvođenje novog platnog
sistem a ii drugih privrednih m eta u cilju priprem anja novog planskog
i finansiskog sistem a;
6) Zakon o izmeni C arinskog zakona;
.
,
7) Zakon o ukidanju Zakona o šumskoj narodnoj miliciji, i
8) Zakon o izmeni O snovnog zakona o braku.
Svi ovi zakoni, ćzuzev Zakona o ovlašćenju narodnih republika- za
otstupanja od saveznih opštih zakona, biće dostavljeni Prezidijum u N a
rodne skupštine na proglašenje.
Ovim je dnevni red iscrpen.
Zaključujem ovu sednicu i objavljujem da je, u saglasnosti sa
Pretsednikom Saveznog veća, zakazana zajedička sednica oba veća za
su tra u 9 sati. /.
(Sednica je zaključena u 20,45 časova).
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Једанаеста седница
(29 септембра"1951),
Почетак у 9,30 часова.
П ретсед авао П ретседни к В ећа н арод а Јосип Видмар.

Претседавајући: Отварам XI заједничку седницу Савезног већа и
Већа народа Народне скулштине Федеративне Народне Републике Југославије (другог сазива). Записник данашње седнице водиће секретар
Већа народа Јож-е Хорват. Из саопштења која су дата како на седници
Савезног већа тако и на седници Већа народа познато je да су народни
посланици М ихаиловић и Јерас упутили питања Министру иностраних
послова. Ta питања су такође позната. Претседништво Народне скупштине je обавеш т^но од стране Министра иностраних послОва да je
спреман да на постлвљ ена питања данас одговори.
Из тога разлога предлажем Народној скупштини да за данашњу
седницу утврди^следећи дневни ред:
1) одговор Министра иностраних послова на лосланичка питања,
2) претрес Предлога одлуке о проглашењу Закона о овлашћењу
народних република за отступања од савезних општих закона;
3) претрес Предлога одлуке о п.отврди указа и одлука Президијума
Народне скупштине ФНРЈ донесених између III и IV редовног васедања
Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије (другог сазива).
т
ч
Да ли Народна скупштина шрима предложенн дневни ред? (Прима).
-Има л и 0какав други предлог? (Нема). Пошто другог предлога нема и
пошто je Нарсшја скупштина прихватила предложени Дневни ред, објављујем да je дневни ред утврђен. Прелазимо на npöy тачку дневног реда:
одговор Министра иностраних послова на посланичка питања.
Има реч Министар иностраних послова друг Едвард Кардељ.
(Аплауз).
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ч
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Потпретседник Владе ФНРЈ и Министар иностраних послова Едвард
Кардељ '(H P Словенија): Другови народни^ посланици, оба питања
која су ми овде постављена односе се уствари на исти проблем, na мн
зато дозволите да истовремено одговорим и на једно и на друго питање.
О садржини трипартитне декларације, која се односи на ревизију
одређених клаузула Уговора о миру са Мталијо.м, Влада ФНРЈ била je
обавештена од стране Влада САД, Велике Британије и Француске истог
дана када je декларација била објављена. Предвиђена ревизија не
односи се ни на клаузу/fe о отступљеним бившим италијанским територијама, ни на клаузуле о репарацијама. И поред тога питање ревизије
Уговора о i\m p y ca Италијо.м-за нашу зе.мљу je од изванредне важности,
и оно заслужује да буде добро проучено пре него што Влада одреди
свој став. С обзиром на то, јаЈ вам данас не могу дати објашњење коначног става Владе, јер се — као што сам рекао — читаво питање налази у изуч&вању.
Али, /никакве сумње не може бити у то да ће се лри одређивању
свог cfaBa Влада руководити специфичким интересима које Југославија
има у том питању. Очигледно, Југославија je у томпитању више заинтересована него иједна земља потписница Уговора о миру са Италијом.
Taj специфички интерес не објашњава се само тиме што je Италија
суседна земља Југославији, него и чита^вом историјо.м развитка италијанско-југословенских односа у току последње три деценије.
Што се тиче Владе ФНРЈ, она се у читавој својој политици према
Итадији руководила жељом да се што брЖе и у што већој мери отстране
негативне политичке, моралне и материјалне последице агресије Мусопинијеве Италије против Југославије, како би се у будуће наши односи
са Италијом заиста развијали у правиу обезбеђења мира и пријатељске
сарадње између два суседна народа. Ta je жеља нарочито била потенцирана пред лицем агресивних претњи, којима су да^тс изложени народи
уопште, a Југославија још напосе. Поготову je у таквој ситуацији дуг
мирољубивих снага да учине све што je могућно како би отстранили све
оне елементе заоштравања у . међународним односима који би ма у ком
погледу ^огли бити од користи за arpecopa.
Ha жалост, наши се односи са Италијом нису увек одвијали у духу
ових наших жеља. Никако не желим да поричем да су постигнути у том
иравцу веома позитивии резултати, који су знатно допринели међусобној сарадњи. Али остало je низ негативиих појава и низ важних нерешених-пигања, која веома тешко оптерећују наше данашње односе
са Италијо.м. Ту има, пре свега, неколико проблема, који директно произилазе из Уговора о миру и који још нису решени. При томе мислим,
пре свега, na репарације, реституције, утврђивање граничне линије
између Италије и Југославије итд. Ту je, даље, болно питаље лоложајз
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ју г о с л о в е н с к е нац ионалне м ањ ине у И тали ји . И кон ачн о, т у je нарочито
зао ш тр е н о пи тањ е СТТ, к о је г а н е л р и ја те љ и мира л с т р а јн о кори сте,
к ак о би поткопали све нап оре на р а зв и ја њ у м ирољ уб и ве сар ад њ е и зм еђ у
Ју г о с л а в и је и И тали је.

Томе треба додати и антијугословенске кампање, које се повремено организују у Италији, a које у длаку потсећају на сличне појаве
у прошлости. Одговорни и неодговорни људи, приликом таквих кампања дају изјаве у којима с-е „полаже право“ на југословенске националне територије, при чему се не спомиње само СТТ него чак и Далмација.
' >v
Нама je тешко да идентификујемо такве акције са званичном политиком Уиалијанске владе, али их ие можемо ни потиељивати, јер je дух
који влада у тој антијугословенској кампаљи и v коме се уједињују
како фашистички тако и коминформистички елементи у Италији онај
дух који je у своје време инспирисао италијанску анексију југословенских територијд, a у Другом светском рату и италијанеку агресију
против Југославије, те поделу ове између немачких^ италијанских, мађарских и бугарских освајача. Поготово не можемо потиењивати такве
појаве и зато ш т о . одговорни људи у Италији веома често наглашавају
да италијанска влада мора водити рачуна о та^ве врсте „јавном
мишљењу“, то јест о таквом „јавном мишљељу“ које сматра, југословенску 'националну територију „природним правием“ италијанске
екопанзије.
Из св.ега тога прои^лазе тешкоће у нашим односима са Италијом,
које, наравно, нипошто не могу да допринесу стварању оног узајамног
, поверења и међусобног разумевања, без кога се не може ни замислити
нови курс у југослрвенско-италијанским односима, курс, који би био
како у иитересу јачања мира у Европи тако и у интересу народа Југославије и Италије. ,
У ову категорију питања спада и захтев да се тршћанско питање
решава на бази трипартитне декларације из 1948, то јест, захтев да се
призна право Италије на Слободну Територију Трста. Ви знате да
југословенска влада никада није .пристала на такав захтев и чини мц се
непотребним уверавати вас да она неће то учинити ни у будуће. Што
се самога лрава на ту територију тиче, то je дакако питање за себе.
Етнички, привредни, историски и други разлози говоре о томе да je СТТ
саставни део југословенске националне територије. Међутим, ја' се нећу
упуштати у дискусију те врсте, јер ми се чини да je у данашњим конкретним условима лишена сваке практичке вредности. Штавише, он^
може само да отежа практично решавање питања.
A ko би у т.ом погледу имао шта да кажем, онда бих успут само
желео да додирнем питање такозваног етничког принципа у решавању

тршћанског питања. Пошто се о том принципу данас и у Италији веома
много говори, ja бих желео да скренем вашу пажњу иа неколико
чињеница.
Разграничење на бази етничког принципа обично je било схваћено
— a тако смо га и ми схватили — као разграничење уздуж додирне линије дв^ју компактних етничких територија, при чему се поједини градови са мешовитим националним саставом мису узимали као посебан
елеменат, него као саставни део етничке територије на којој се налазе.
Ви знате да свако дуготрајније страно господство над туђим територијама обично оставља трагове у облику националне мешавЛне баш у градови.ма. Међутим, то не значи да такве градове треба одвојити од природне околине само зато што je у њима страно господство оставило
свог трага. Нисмо, на пример, чули ниједан предлог да би се обалска
насеља у бившим италијанским колонијама која имају кталијанску већину одвојила од своје позадине и прикључила се Италији. Свако зна
да би такав предлог био апсурдан, јер градови припадају својој позадини и својој околини, која одређује етнички и национално карактер
ове или оне територије. Међутим, у погледу СТТ чују се данас сасвим
други гласови. Једино ту би — према тим гласовима — било могућно
остварити нешто, што се иначе сматра не<могућним свуда у.свету.
Ha Конференцији мира у Паризу југословенска делегаиија je доследно заузимала становиште, да разграничење између Југославије и
Италије треба да буде извршено на бази етничког принципа, то јест,
на бази линије где се додирују компактна југословенска и италијанска
етничка територија. Ta je линија баш у том конкретном примеру изванредно јасно и оштро изражена. Међутим, Конфер,енција je решила да
разграничење не треба да се изврши на бази етничког лринципа у поменутом смислу, него на бази такозваног „етничког баланса“, то jecf тако
да толико Југословена треба да остане у Италији колико ће Италијана
остати v Југославији. При томе се мислило на Италијане који живе у
градовима дубоко у унутрашњости југословенске етничке териториј-е.
Резултат je био тај да су, због. одвојених италијанских колонцја у неким градовима, знатни делови компактне југословенске етничке територије припали Италији и да je много више Југословена остало у Италији
него што je Италијана остало у Југославији. Тако се решавало у Паризу.
Међутим, сада када се решава питаље СТТ, исти људи наједанпут
постављају питање обратно. Они кажу: тршћанско питање треба решити
на бази етничког принципа, то јест тако да обалски појас са градовима, у
којима je већина Италијана, треба да припадне ИталиЈи. О теорији
„етничког баланса“, која je на Париској конференцији играла одлучујућу улогу, овде нема ни трага. Она je заборављена из простог разлога
јер, на пример, укупни број свих Италијана у зони „Б “ претставља

далеко мању цифру него што je број Југословена само у граду Трсту.
И тако долазимо до апсурдних покушаја да се у име „етничког принципа“ град одваја од -своје природне околине и да околина остаје без
центра. Разуме се да такве предлоге не могу диктирати никакви оправдани наиионални интереси.
Ja сам се нешто опширније зауставио на питању етничког поинцила због тога, јер се у иностранству то питање тумачи са тенденцијом
да би се криво претставило становиште југословенске владе. Међутим,
то се питање може правилно поставити само кад се има у виду читав
историјат разграничења између Југославије и Италије, и никако друкчије. A ko се тако постави то питање, онда j e јасно да се не ради о италијанском него југословенском праву на СТТ.
Али, ви сви знате — као што сам већ рекао —- да би данас било
бесмислено започети дискусију са тих позиција. Ми стојимо данас пред
свршеним фактом постојања двеју зона СТТ, који je резултат Другог
светског рата и послератног развитка међународних односа. To се стање
може изменити само споразумом између Италије и Југославије и /о само.
у оном оквиру, у коме такав споразум може бити лостигнут у данашње
време. To постојеће стан*е требаг узети у обзир као реалну чињеницу,
коja се речима не може изменити, a још мање решавати силом или притиском. Понављам: оно се може решити само споразумом. Према томе,
обе владе треба да имају довољно реалистичког смисла шта je могућно
a шта не. Нама се чини,-да на италијанској страни о томе не воде довољно рачуна.
' .
Ми имамо довољно смелости да признамо да у вези са Уговором
о миру са Италијом и у ситуацији која je тиме створена, тршћанско
питање није могућно решити на бази припајања читаве СТТ Југославији. Али, ми морамо истовремено рећи да je потпуно искључено да
би се то питање могло решити на бази трипартитне декларације, то јест,
на бази захтева да се СТТ прикључи Италији. Ja тгонављам што сам
рекао недавно: треба наћи треће решење. A такво треће решење могућно je постићи само ако обе стране рварно хоће споразум, то јест,
ако стварно хоће и желе да југрсловенско-италијански односи крену
новим путем, на коме ће стварно бити могућно да \:е отстрани бар ono
најтеже, што je у прошлости тровало односе између тих двеју земаља.
Што će тиче југословенске владе она je чинила и учиниће и убудуће
све потребне напоре у том лравцу, али жртве које ми можемо да дамо
за тај циљ имају своје границе преко којих ми ни у ком случају не
можемо и нећемо ићи.
Све су то чињенице о којима ће Влада ФНРЈ, наравно, морати воднти рачуна приликом одређивања свог става према питању ревизије
Уговора о миру са Италијом.
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»Чинило ми се потребним да кажем неколико отворених речи, не
само као одговор. друговима посланицима који су ми литања поставили,
него и зато да би поново нагласио следеће: уколико постоји жеља да
се тршћанско питан^е стварно реши, онда решавању тог питања треба
приступити без пропагандних кампања и извртања етничког принципа,
али са млого реализма и са стварном жељом да до- стшразума дође.
(Буран и дуготрајан аплауз).
Претседавајући: Молим народне .посланике Ристу Михаиловића и
Јосипа Јераса да се изјасне да ли cj) задовољни са одговором Министра
иностраних псслова. (Риста М ихаиловић: Потпуно сам задовољан. —
Јосип Јерас: Примам одговор Министра иностранлх послова друга Кардеља са задовољством и- разумевањем).
Тиме je прва тачка дневног реда ^сцрпена.
/
Прелазимо на другу тачку — претрес Предлога одлуке о проглашењу Закона о овлашћењу народних република за отступања од савезних општих закона. Молим друга оекретара да прочита одлуку.
Секретар Јожа 'Хорват (HP Хрватска) (чита):
, О Д JI У К A
О ПРОГЛАШЕЊУ 3ÄKOHA О.ОВЛАШ ЋЕЊУ НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА
ЗА ОТСТУПАЊА О Д ‘САВЕЗНЦХ ОПШТИХ ЗАКОНА

/
веће и Веће народа Народне скупштине ФНРЈ на својој
XI заједничкој седници IV редовног заседања (другог сазива) одржаној 29 септембра 1951 године, установљава:
да®је Предлог закона о овлашћељу народних република за отступања од савезних општих закона прднела» Народној скулштини ФНРЈ
на претрес и решавањ^е Влада ФНРЈ.
да су Савезно веће и Веће народа Народне скупштине ФНРЈ већином гласова у сваком већу одлучили да с-е приступи решавању no овом
законском предлогу;
да су Савезно веће и Веће ларода Народне скупштине ФНРЈ, после
обављеног претреса, прихватили Предлог закона о овлашћењу «ародних
■република за отступања од савезних општих закона апсолутном већином гласова од целокупног броја народних посланика у сваком већу.
Ha основу тога и сагласно чл. 72 Устава 4>НРЈ, Народна скупштина
ФНРЈ
*
о д л у ч>у j е :
проглаша^а се Закон. о овлашћењу народних република за отступања од савезних општих закона, који гласи:
.Савезно
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Члан 1
У складу ca савременим друштвено-економским развитком и променама извршени*м у организацији државн.е власти и систему управљаља привредо.м, a ради давања законске основе даљем развитку и променама у овим областима, народне републике могу својим законима
отступати од одредаба постојећих савезних општих закона држећи се
њихових основних начела, уколико она нису измењена дошшјим савезним законима.
Овлашћење из претходног става односи се и на Основни закон о
земљорадничким задругама, чији се наслов мења тако да гласи „Општи
закон о земљорадничким задругама“.

За отступање од одредаба.и начела савезних општих закона, за
која се у првом ставу овог чл^на даје овлашћење народним републикама, владе народних република, пре но што републичкој народној
скупштини поднесу законске предлоге који садрже таква отступања,
тражећи за та отступања сагл^сност од Президијума Народне скупштине
ФНРЈ. Решавајући о даваљу своје сагласности, Президијум ће водити
рачуна о томе да та отступања буду у складу с друштвено-еконо.мски.м
политичким развитком, и да се одржи јединство правног поретка и законодавства у федерацији.
-
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Члан 2

t

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу
Федеративне Народне Републике Југославије“.
29

септембра 1951
'Београд

Претседник
Већа народа

"

године

.

•t

Претседник
Савезног већа

Претседавајући: Да ли неко од народних посланика тражи реч о
предлогу ове одлуке? (Нико). Добро, онда стављам одлуку на гласање.
Ко гласа за, >нека дигне руку. (Сви дижу руку). И.ма ли кога против?
(Нема).
Објављујем да je одлука изгласана и пошто je 'Лретседници оба'
већа потпишу биће и проглашен Закон о овлашћењу народних република за отступања од савезних општих закона. (Аплауз).

Прелазимо на трећу тачку дневног реда: претрес Предлога одлуке
Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије о
потврди указа и одлука Президијума Народне скупштине Федеративне
Народне Републике Југославије донесених у времену између Трећег и
Четвртог редовног заседања Народне скупштине Федеративне Народне
Републике Ј-угославије (другог сазива). \
Молим друга секретара да прочита предлог одлуке.
Секретар Јожа Хорват (чита):
ОД ЛУКA
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПОТВРДИ УКАЗА И ОДЛУКА ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ ДОНЕСЕНИХ У ВРЕМЕНУ ИЗМЕЂУ III
И IV РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ (II САЗИВА),
САГЛАСНО ЧЛ. 74 ТАЧ. 6, 12, 13 И 15 УСТАВА ФНРЈ

Ha основу чл. 74 тач. 6, 12, 13 и 15 Устава ФНРЈ и чл. 3 Пословника Народне скупштине ФНРЈ за заједничке • седнице Савезног већа
и Већа народа, Народна скупштина ФНРЈ на својој XI заједничкој
седници одржаној на IV редовном заседању (другог сазива) 29 септембра 1951 године, донела je одлуку која гласи:
Потврђују се укази и одлуке крје je Президијум Народне скупштине ФНРЈ донео .на основу чл. 74 тач. 6, 12, 13 и 15 Устава ФНРЈ
у времену између III и IV редовног.заседања Народне скупштине ФНРЈ
(другог сазива) и то:
1) Указ о реорганизацији Владе Федеративне Народне Републике
Југославије; У. Бр. 509 од 6 алрила 1951 године;
2) Указ о реконструкцији Владе ФНРЈ; У. Бр. 510 од 6 априла
1951 године;
3) Указ о укидању ратног стања са Немачком; У. Бр. 1164 од
21 јула 1951 године;'
4) Указ о постављ^њу заменика Министра-Претседника Савета за
промет робом Владе ФНРЈ; У. Бр. 475 од 31 марта 1951 године;
5) Указ о постављању заменика министара-претседника савета;
У. Бр. 520 од
9 априла 1951 године;
6) Указ о постављању заменикаМинистра народне одбране;
У. Бр. 521 од
9 априла 1951 године;
7) Указ опостављању директора: Главнеуправе заплан, Главне
управе за туризам и угоститељство, Главне дирекције југословенских
железница, Главне дирекције речног саобраћаја, Главне дирекције Југословенског аеро транспорта и Главне дирекције пошта; У. Бр. 522 од
9' априла 1951 године;
8) Указ о постављању заменика Министра иностраних послова;
У. Бр. 647 од 4 маја 1951 године;

џ
9)
Одлука о разрешењу Јавног тужиоца ФНРЈ и његовог заменика и о именовању Јавног тужиоца ФНРЈ; Бр. 947 од 21 јуна 1951
године;
10)
Одлука о разрешењу Претседника Врховног суда ФНРЈ и судија Врховног суда ФНРЈ и о именовању Претседника Врховног суда
ФНрЈ и судија Врховног суда ФНРЈ; Бр. 948 од 21 јуна 1951 године.
Претседавајући: Тражи ли ко од народних посланика реч поводом
ове одлуке? (Не јавља се нико).^Ставља^ одлуку на гласање. Ko je за,
нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има ли кога поотив? (Нема).
Објављујем да je Одлука о потврди указа и одлука Президијума
Народне скупштине ФНРЈ донесених у времену између III и IV редовног заседања Народне скупштине ФНРЈ (другог сазива), сагласно чл. 74
тач. 6, 12, 13 и 15 Устава ФНРЈ, у Народној скупштини једногласно'
усвојена.
Тиме je дневни ред заједничке седниие исцрпен. Закључујем ову
седницу и заседање, с тим да ће Савезно веће одмах после ове седнице одржати и једну кратку . седницу која спада ван заседања.
(Моша Пијаде: Не може да спада ван заседања.) Ако je заседање закључено, мора да спада ван заседања. (Моша Пијаде: Правилно je да
завршимо заседање сада, али с тим да Савезно веће накнадно доврши
свој посао који није завршило.) Слажем се.
Имам још једно обавештење. После заједничке седнице оба већа
одржаће се заједничка седница Администратитшог одбора Савезног већа
и Административног одбора Већа народа Народне скупштине ФНРЈ, те
се позивају чланови ових одбора да седници присуствују.
(Седница je закључена у 10 часова).

S A V E Z N O VEĆE

Desfeta sednica
(29 septembra 1951)
P očetak u 10,05 časova. \
P retsedavao pretsednik Vladimir Simić.
i
Pretsednik: O tvaram desetu sednicu Saveznog veća IV redo-vnog
zasedanja. Zapisnik današnje sednice vodiče sek retar Naum Naumovskii. Izvolite saslušati V p is n ik prošle sednice.
Sekretar Naum Naumovski (NR Makedonija) čita zapisnik devete
sednice od 28 septem bra 1951 godine.
Pretsednik: Ima li prim edaba na pročitani zapisnik? (Nemva ). Pošto
prim edaba nem a, zapisnik se overava.
Predlažem da se na dnevni red stavi izveštaj M andatno-im unitetskog odbora Saveznog veća povodom ostavke dva narodna poslanika,
Nikole Lakića i Rodoljuba Stojanoviča, i povodom sm rti narodnog po-,
slanika G ojka Rodića. Da li Veće prim a ovaj dnevni red? (Prim a).
O bjavljujem da je primljen predloženi1 dnevni red.
Molim izvestioca druga Božidara Tormća da pročita izveštaj
M andatno-iimunitetskog odbora.
Izvestilac Božidar Tomič (Izborni srez Beograd XI, NR Srbija)
( čita ):
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ

* ■

SAVEZNO VEĆE

Mandaino-imuniletski odbor

Br. 11
■27-IX-1951 god.
Beograd

• ,

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
\ '
Beograd
M andatno-imunitetSki odbor Saveznog veća primio je preko Pretsednika Saveznog veća izveštaj da je narodni poslanik za Izborni srez
P rn jav o r Rodić Danila Gojko umro.
л

Po razm atranju izbornih a^ata i kandidatskih lista, Odbor je
utvrdio da je Rodič Gojko bio izabran na Oborima od 26 m arta 1950
godine za Izborni srez P rnjavor i da je njegov zamenik Podgorac Luke
Stojan, radnik dz P rnjavora.
Na osnovu gore izloženog i čl. 44 Poslovnika Saveznog veća N a
rodne skupštine FNRJ, M andatno-imunitetski odbor predlaže'Saveznom
veću da бе umesto umrlog poslanika Rodič Gojka pozove za narodnog
poslanica Saveznog veća Podgorac4Luke Stojan, radnik iz P rnjavora.
Podnoseći ovaj svoj izveštaj Odbor moli Veće da ga izvoli usvojiti.
Za izvestioca određen-je Tomić Božidar.
Za sekretara

Pretsednik
Mandat no-imun itets kog odbora

ч'

Radomir Medojević, s. r.

Petar Komadina, s. r.
članovi:

/
Franc Simonič, s. r., Božidar Tomić, s. r.
\

•

,

Izvolite čuti drugi izveštaj (čita):
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
savezno

veće

Mandatno-imunitetski odborBr. 9
27-IX-1951 god.
Beograd
\

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
‘ e. .

*

Beograd
M andatno-imunitetski odbor Saveznog veća primio je preko Pretsednika Saveznog' veća molbu Rodoljuba Stojanoviča, narodnog po
slanika za Izborni srez kljiičko-porečki, kojom traži da mu se iz zdrav
stvenih razloga uvaži ostavka na poslanički mandat.
Po ražm atranju izbornih akata i kandidatskih lista, Odbor je u tv r
dio da je Rodoljub Stojanovič izabran na izborima od 26 m arta 1950
godine za Izborni srez ključko-porečki i da je njegov zamenik Jovan
Marinovic, pretsednik Seljačke radne zadruge sela Kostola, Sreza
kijučkog.
t
' t
Na osnovu izloženog i čl. 35 i 44 Poslovnika Saveznog veća N a
rodne skupštine FNRJ, M andatno-imunitetski odbor predlaže Saveznom
veću da se uvaži ostavka na poslanički m andat Rodoljubu Stojano-

v:ću i da se pozove za narodnog poslanika Saveznog veća Jovan M arjnović, pretsednik Seljačke radne zadruge sela Kostola, breza ključkog.
Podnoseći ovaj svoj izveštaj Odbor molii Veće da ga izvoli usvojiti.
Za izvestioca određen je Tomić Božidar.
Pretsednik
Mandat no-imunitetskog odbora

Za sekretara

m

Radomir Medojević, s. r.
v

Petar Komadina, s. r.
članovi:

Franc Simonič, s. r., Božidar Tomić, s. r.
Molim da saslušate i treći izveštaj (čita):
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
SAVEZNO VEĆE

Mandatno-iari'Unitetski odbor

-

4

Br. 10

27-IX-1951 god.
Beograd

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beog rad

V

M andatno-im unitetski odbor Saveznog veća prim io je preko Pretsednika Saveznog veća molbu Lakić Nikole, narodnog poslanika za
Izborni srez pančevački, kojom traži da mu se uvaži ostavka na posla
nički m andat.
Po razm atran ju izbornih akata i kandidatskih lista, Odbor je u tv r
dio da je Lakić Nikola bio izabran na izborim a'od 26 m arta 1950 go
dine za Izborni srez pančevački i d a je njegov zamenik Šakić Jovan,
vz Pančeva.
Na osnovu izloženog i čl. 35 Poslovnika Saveznog veća N arodne
skupštine FNRJ, M andatno-im unitetski odbor predlaže Saveznom veću
đa se uvaži ostavka na; poslanički m andat Lakić Nikoli i da se pozove
za narodnog poslanika Saveznog veća Šakić Jovan, radnik iz Pančeva.
Podnoseći) ovaj svoj izveštaj Odbor moli Veće da g a izvoli usvojiti.
Za izvestioca određen je Tomić Božidar.
Pretsednik
Mandat no-imimitetskog odbora

Za sekretara

Radomir Medojević, s. r.

v •

Petar Komadina, s.j r.

članovi:

Franc Simonič, s. r., Božidar Tomić, s. r.
f‘ .
.
‘
*

-*

*‘

Pretsednik: D.a li« ko od narodnih poslanika traži reč o ovom izve
sta j.u M andatno-im unitetskog odbora? (Ne javlja se niko). Pošto niko
ne traži reč, stavljeni izveštaj M andatno-im unitetskog odbora povodom
ostavke narodnih poslanika Rodoljuba Stojanoviča i Lakič Nikole i
povodom sm rti narodnog poslanika Rodič G ojka na glasanje. Ko je za,
neka d’gne ruku. (Svi dižu ruku). Ima lii koga protiv? (Nema). O bjav
ljujem da su izveštaji M andatno-im unitetskog odbora povodom ostavke
podnete od stran e narodnih poslanika Rodoljuba Stojanoviča i Lakič
Nikole i povodom smrti) narodnog poslanika Rodič Gojka u Saveznom
veću prihvaćen ii jednoglasno, s tim da se na m esto Lakić Nikole pozove
Šakić Jovan, radnik iz Pančeva, da se na m esto Stojanovič Rodoljuba
pozove za narodnog poslanika Jovan M arinović, pretsednik Seljačke
radne zadruge sela Kostola, Sreza ključkog, i da se na mesto umrlog
narodnog poslanika Rodić Gojka, pozove za narodnog poslanika Podgorac Stojan, radnik iz P rnjavora.
Ovim sm o iscrpli dnevni red naše sednice i ja ovu sednicu zaklju
čujem. Molim Veće za odobrenje da m ogu potpisati zapisnik današnje
sednice.- (Odobrava se).
(Sednica je zaključena u 10,25 časova).
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CABET ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ
Бр. 2421
14 септембра 1951 године
Београд

%

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ
ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
'
•
/V.
.
И
v.
ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
♦

Б eог рaд
\
Достављ ам Вам П редлог закона о овлаш ћењ у народннх
република за отступања од савезних општих закона кој« je Влада
Ф Н РЈ прихватила наi својој седници и молим Вас да овај предлог
доставите Законодавном одбору свога Beha на даљи поступак.
\

—

-j

Претседник Савета за законодавство
и изградњу «ародне власти Владе ФНРЈ

i

. . Едвард Кардељ, с. р.

,

ПРЕДЛОГ
ЗАКОНА О О В ЛАШ Ћ ЕЊ У НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА
ЗА О Т С Т У П А Њ А ОД САВЕЗНИХ О П Ш ТИ Х ЗАКО Н А

ч
Члан 1
У складу са савременим друштвено-економским развитком ta променама извршеним у организацији државне власти и систему управљања
привредом, a ради давања законске основе даљем развитку и променама
у ови.м областима, народне републике могу својим законима отступати од одредаба савезних општих закона држећи се њихових ооновних
начела, уколико она нису измењена доцнијим савезним законима.
Предлоге закона из ттретходног става народне републике ће до-,
ставити Президијуму Народне'скупштине ФНРЈ, -крји може предложити
народној скупштини републнке одговарајуће измене ако се предлогом
отступа од основних начела утврђених у савезнмм законима.
Члан 2
Основни закои о земљорадничким задруГама постаје Општи закон о
земљорадничким задругама, тако да, његов наслов гласи „Општи закон
о земљорадпичким задругама“.
Члан 3
Овај закон ступа на снагу даном објављивагва у „Службеном листу
Федеративне Народне Републике Југославије“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О О В ЛАШ Ћ ЕЊ У НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА
ЗА О Т С Т У П А Њ А ОД САВЕЗНИХ О ПШ ТИ Х ЗАКО Н А

Н ародна скупштина Ф Н РЈ на основу члана 44 став 1 тачка 24
Устава ФНРЈ донела je од Ј946 године до данас низ опш тих за-

кона којима су постављена опш та начела и смернице за законодави руководство народних република у појединим областима
N
друш твено-економског живота. Већина ових општих закона регулише м атерију из области привреде (општи закони о лову, о
шумама, о заш тити шума од пож ара, о занатству, о морском риболову), Ошшти закон о народним одборима прописује општа начела
о организац 1ији и раду народних одбора, a остали уређују питања
у области културе <и просвете (општи закони о седмогодишњем
'ш коловањ у, о заш тити споменика културе и триродних реткости,
о државним архивама) и народног здрављ а (Општи закон о спречавањ у и сузбијањ у заразних болести).
У оквиру тих опш тих закона народне републике су углавном
досада донеле своје републичке законе, сем појединих материја
које још нису регулисане републичким законима или су регулисане само у појединим народним републикама.
После донош ењ а опш тих закона о којим а je напред
реч изврш ене су у 1950 и 1951 години битне промене у држ авној
управи и систему управљања привредом. Донош ењем Основног
закона о управљ ањ у државним привредним предузећима и вишим
лривредним удружењ има од стране радних колектива од 27 јуна
1950 године („Службени лист Ф Н РЈ”, 0»). 43/50) управљање свим
државним привредним предузећима преш ло je на радне колективе,
док су држ-авни органи задрж али у односу на предузећа углавном
планско-регулаторне контролне функције. Нове, револуционарне
поставке на којима je тај закон заснован уносе темељне промене
у целокупан систем управљ ањ а привредом и у.другим областима
друш твеног живота. У складу с тиме указима П резидијума 'Народне скупшт^ине
ФНРЈ и указим а президијума народних
скупштина република изврш ена je реорганизација Савезне и
републичких влада и спроведена децентрализација која се карактериш е преношењем знатног броја послова и установа као и
планско-регулаторних функција у односу на предузећа — из
тЈадлежности савезних у надлеж ност републичких и локалних
oprana. Поред тога, у припреми 'је и реорганизација народних
одбора у циљу даљ е њ ихове дем ократизације и усклађивањ а
њ ихове организације ,са данаш њ им степеном развитка наше
земље.
Због свега излож еног појављ>ује се потреба да се савезни
опш ти закони, као
републички закони донесени о истој материји доведу у склад са означеним променама. С обзиром на то,
a у складу са саБременим друш твено-економским развитком и
ради давањ а закоиске основе даљ ем развитку и променама у
СТ.ВО

области репулисаним опш тим законима, предлогом овог закона
овлаш ћују се наро'дне републике да својим законим а могу вршити
отступањ а од одредаба опш тих закона. При том е — у циљу
одрж авањ а јединства наш ег правног поретка и законитости —
народне републике су дужне држ ати се основних начела опш тих
закона, уколико ова начела нису измењ ена доцнијим савезним
законим а. To je, уосталом , и у складу са појмом савезних општих'
закона који треба да буду и остану само скуп опш тих и начелних
одредаба. О правданост давањ а оваквог овлаш ћењ а народним
републикама прои злази и отуда ш то су појединим општим законима, зб о г тога ш то у извесним ваншим областима нисмо икали
позитивних горописа, често донош ене и одредбе :које немају
карактер опш тих начела, услед чега су народне републике биле
у извесној мери спутаване у регулисањ у појединих материја у
сагласности са брзим развитком и специфичним условима на
својој територи ји.
Д а би се, међутим, обезбедило јединство основних начела у
законим а народних република, предлог садрж и '‘одредбу да су
народне републике дужне да своје предлоге закона доставе Президијум у Н ародне скупштине ФНРЈ, који мож е предлож ити народној скупш тини републике одговарајуће измене ако сматра да
се предлогом отступа од основних, начела утврђених савезним
законим а.
*.

ИЗВЕШТАЈ
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА
О ОВЛАШЋЕЊУ НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА ЗА ОТСТУПАЊА ОД
САВЕЗНИХ ОПШТИХ ЗАКОНА
НАРОДНА СКУПШТИНА ФНРЈ
CABE3HQ

ВЕЋЕ

З а к о н о д а т и одбор
Бр. 92
27 (септембра 1951 год.
Београд -

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б eог рaд
Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ, на
својим седницама од 26 и 27 септембра 1951 године претресао je Предлог

»

....

'

закона о овлашћењу народних република за отступање од савезних
општих закона, достављенчму од Претседника Савезнбг већа, a који je
на основу чл. 63 Устава Влада ФНРЈ поднела Народној .скупштини ФНРЈ
на .решавање.
'
• **
4
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Разматрајући текст овог законског предлога и образложење Претседника Савета за законода<вство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ,
Законодавни одбор га je усвојио у целини са предложени.м изменама.
Услед досада извршених промена у државној управи и систему
управљања привредом, намеће се потреба да се савезни општи закони,
као и републички који третирају исту материју доведу у 'склад са
извршеним промена.ма. Ta потреба намеће >се и услед тога, 'што су у
недостатку постојећих прописа из неких важнијих области живота иародних република доношени савезни закоки са одредбама које нису
имале карактер општих законских начела. Из ових разлога Законодавни
одбор стао je на гледиште да je, у ииљу давања законске основе даљем
развитку и променама регулисаним општим законима,- потребно дати
народним републикама овлашћења да својим законима' могу вршити
отступања од одредаба општих закона, руководећи -се при томе њиховим основним начелима.
II
Сагласно истакнутом и на оснОву претреса сваког члаџа Предлога
закона о овлашћењу народних република за отступања од савсзних
општих закона, a no постигнутој сагласности редакционе комисије оба
одбора, Законодавни одбор je слободан да Савезном већу предложи
следеће измене и допуне у тексту наведеног законоког предлога:
У члану 1, став 1, у петом реду, испред речи „савезних“ ставља
се реч ‘„постојећих“.
Други став мења ice и гласи:
„Овлашћење из претходног става односи се и на Основни закон о
земљорадничким задруга^ма, чији се наслов мења тако да гласи ^Општи
закон о земљорадничким задругама“.
Додаје се нов трећи став који гласи:
„За отступање од одредаба и начела савезних Општих закона, за
која се у .првом ставу овог члана даје овлашћење народним републикама, владе народних република, пре но што републичкој народној
скупштини лоднесу законске 'Предлоге који садрже таква отступања,
тражиће за та отступаља сагласност од Президијума Народне скупштине ФНРЈ. Решавајући о давању своје с^агласности, Президијум .ће
водити рачуна о томе да та отступања буду у складу с друштвено-

економским и политичким развитком, и да се одржи јединство правног
поретка и законодавства у федерацији.“
Члан 2 брише се.
Члан 3- постаје члан 2.
,

Подносећи овај свој извештај, Законодавни одбор предлаже Савезном већу да га у целости усвоји.
Законодавни одбор одредио je за cboi^ известиоца Милана Поповића.
—
Претседник
Заш нодавног одбора

Секретар

др Јерко Радмиловић, с. р.

, др Јосип Хрнчевић, с. ,р.
Чланови:

др Метод Микуж, с. р., др Hßö СунариИ, .с. р., Владимир Симић, с. р.,
др Макс Шнудерл, с. р., Бошко Шиљеговић, с. р., Вељко Зековић, с. р.,
Mapa Нацева, с. р., Милан Поповић, с. р., Мехмед Хоџа, ic. (р., др Милорад Влајковић, с. р., Иса Јовановић, с. р., Едхем Чамо, с. р., Живорад
Љубичић, с. р., Душан Кведер, с. р., ЈТајчо Јарамазовић, с. р.

ИЗВЕШТАЈ
ЗАКОИОДАВНОГ ОДБОРА ВЕЋА НАРОДА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА /
О ОВЛАШЋЕЊУ НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА ЗА ОТСТУПАЊА ОД
САВЕЗНИХ ОПШТИХ ЗАКОНА
НАРОДНА

СКУПШТИНА

ВЕЋЕ НАРОДА

Законодашш одбор

Бр. 88
27 септе.мбра 1951 год.
Бсоград
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ВЕЋУ НАРОДА НАРОДНЕ* СКУПШТИНБ ФНРЈ
Бeoгрaд
Законодавни одбор Већа народа претресао je на својим седница.ча
од 25tf 26 и 27 септе.мбр^ 1951 године Предлог закона о овлашћењу народних република за отступање од савезних општих закоиа, који му je
достављен од Претседника Већа, a који je на осиову члана 63 Устава
Влада ФНРЈ упутила fta решавање Народној скупштини ФНРЈ.

Сагласно ПЈословнику Већа народа, a на осн&ву претреса нагседеног
законског предлога, Законодавни одбор подноси Већу народа овај
извештај.
г

I

Предлог закона о овлашћењу народних регГублика за отступање
од савезних општих закона садржавао je у редакцнји коју je Влада
предложила три члана, док у редакцији која je израђена у Законодавном одбору износи само два члана. Ипак je Законодавни одбор овог
Већа пооветио дретресу овог малог законског предлога своје две седнице,
a коначни текст предлога усвојен je на трећој седниии после консултовања с Претседником Савета за законодавство и изградњу шродне
власти Владе ФНРЈ, другом Едвардом Кардељом, који je овај законски
предлог поднео у име Владе. Сама ова чињеница показује важност
овог законскбг предлога и озбиљност пажње коју му je Заколодавни
одбор локлонио.
Очигледно je да ће овај законски предлог, кад добије силу закона,
одиграти значајну улогу у даљем развитку живота и законодавства
наше државне заједнице. Овлашћење које ће тим законом имати народне републике да у својим законима отступају од одредаба савезних
општих закона, na и од њихових начела уколико су она из.мењена
доцније донетим савезни.м законима, израз je оних значајних промена
које се у последње две године врше како у државној управи, тако и у
систему управљања привредом. Он произлази из потреба које су те
промене изазвале, a кад ступи на снагу он he потстицати и олакшавати
законодавни рад у народним републикама за даље развијање тих промена у правцу све савршеније изградње наше социјалистичке демократије.
/
Постојећи савезни општи закони регулисали су материје из различитих области живота. Понеки од тих закона, силом прилика у којима
су били доношени, прелазили су оквире којих би се такви закони требало да држе. Неки су садржавали детаљне прописе у толикој мери да
су у потпуности исцрпљивали овоју материју, тако да je тиме републикама било отежано доношење својих закона о истој материји. Тако
ни до данас још не пост,оје републички закони о народним одборима.
Ситуација je, међутим, таква да ми те савезне опште законе сада не
лтожемо мењати, док сам живот заповеднички тражи да те материје
буду што пре регулисане републичким законима. A промене извршене
досад у државној управи и у систему управљања привредом, као, и
различити услови у појединим републикама траже да републике чине
отступаља од одредаба, a у извесној мери и од неких основних начела
лостојећих савезних општих закона.

\

Ca тих разлога Законодавни одбор je без нарочите дискусиј-е прихватио први став првог чланд Владиног предлога, уносећи у њега само
једну малу допуну тиме што 'је исп-ред речи „савезних општих закона“
ставио реч „постојећих“, да би било јаоно да се ■овлашћење односи на
оне савезне опште законе који су сада у важности.
Готово читаса опсежна дискусијау у Законодавном одбору односила се на други став истог члана Владиног предлога -којим се хтела
обезбедити савезна контрола над доношењем оних ређубличких закона
у којима би се отступало од основних начела утврђених савезним законима. Одбор je с.матрао да у закону који .републикама даје таква широка овлашћења која прелазе уставна права република, савезна држава
Aiopa задржати право контроле како би се осигурало .да примена тог
овлашћења иде једним истим правцем и духом у свима републикама и
да се осигура јединство правног поретка и законодавства у нашој федерацији." Одбор je, међутим, сматрао да начин на који je то требало да
буде обезбеђено другим ставом члана првог Владиног предлога није
згодан. Зато je Одбор потражио друго решење. Четири предлога који
су у току дискусије настали у Одбору сведени су на два и они су од
стране Претседника Одбора изложени Претсднику Савета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, na je у споразум^
с њим израђен текст који je од Одбора коначно усвојен и који се сада.
предлаже Већу на уовајање. Одбор очекује да ће се Већс у потпуности
сложити са овом изменом. По овој измени владе народних република
дужне су да пре него што својој народној скупштини поднесу законске
предлоге који садрже от.ступања од одредаба и основних -начела постојећих савезних општих закона затраже за та- отступања сагласност Президијума На.родне скупштине ФНРЈ, док ће Президијум, решавајући' о
давању своје сагласности, водити рачуна да отступања буду у складу
с друштвено-економским и политичким развитком и' да се одржи јединGTBO правног поретка и законодавства у федерацији.
4
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Ha основу тога Законодавни одбор предлаже Већу народа следеће
измене у Предлогу зажона о овлашћељу народних .република за отступања од савезних општих закона:
У члану 1, сгав 1, у петом реду, испред речи „савезних“ ставља
се ,реч „постојећих“.
Други став мења се и гласи:
„Овлашћење из претходног става односи се и на Основни закон о>
земљорадничким задругама, чији се иаслов мења тако.да гласи ,,Опшгн
закон о земљорадничким задругама“.

Додаје се h o b трећи став који гласи:
\
„За отстулање од одредаба и начела савезних општих закона, за
која ice у првом ставу овог члана даје овлашћење народним републикама, владе народних република, пре но што републичкој народној
скупштини поднесу законске предлоге који садрже таква отступања,
тражиће за та отстулања сагласност од Президијума Народне скупштине ФНРЈ. Решавајући о давању своје сагласности, Президијум ће
водити рачуна' о томе да та от.ступања буду у складу с друштвеноекономским и политичким развитком и да се одржи једииство правног
.поретка и законодавства у федерацији.“
Члан 2 брише се.
Члан 3 постаје члан 2.
III
Подносећи овај извештај, Законодавни одбор предлаже Већу народа да га у целости усвоји.
С обзиром на’ природу овог законског предлога, сматрамо да за
његово усвајање треба лрименити члан 72 Устава.
Законодавни одбор одредио je за свог известиоца народног посланика Мошу Пијаде.
Претседшгк.

Сакретар
Богдан Орешчанин, с. ,р.

Законодатаног одбора
Моша Пијаде, с. р.
Чланови:

Нинко Петровић, с. р., Радован Мијушковић, с. р., Сулејман Фнлиповић, с. р., Ида Сабо, с. р., АнтеВркљан,
с. р., Тоде Ношпал, с. р.,
Гојко Гарчевић, с. р., Јоже Лампрет, ,с. р., Јосип Рус, с. ip., ЛеоМатес, с. р., Милош Царевић, с. р., Ладислав Амброжич, с. ip., Слободан
Марјановић, с. р.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FNRJ
Br. 27.765
13 septembi® 1951 godine
Beograd

PRETSEDNIKU- SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
,
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PRETSEDNIKU VEĆA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Dostavljam Vam Predlog zakona o izvršenju kazni, m era bezr
ednosti i vaspitno-popravnih m era kojii je Vlada FN R J prihvatila na
svojoj sednick
Ministar unutrašnjih poslova FNRJ

Aleksandar Ranković,
\
7 s. r.

PREDLOG
ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI, MERA BEZBEDNOSTI I
VASPITNO-POPRAVNIH MERA
GLAVA I

.

'\

OPŠTE ODREDBE
Član 1
P rem a licima osuđenim za učinjena krivična dela izvršuju se sam o
one kazne, m ere bezbednosti ji v aspitno-popravne m ere koje su propi
sane u zakonu i izrečene u sudskoj odluci.
Sudska odluka se izvršuje sam o kad je postala pravosnažna i kad
za njeno izvršenje nema zakonskih sm etnji.
/
Član 2

f

Izvršenjem kazne, mere bezbednosti «ili vaspitno-popravne mere
osuđenom licu oduzimaju se ili ograničavaju sam o .prava- obuhvaćena
određenom kaznom odnQsno merom a na način i pod uslovima utvrđe
nim u presudi i u ovom zakonu.
Svrha i način izvršenja kazni odnosno m era ne može biti nanošenje
fizičk’h patnji ili povreda ljudskog dostojanstva osuđenog lica.
i

*

Član 3

z

Smrtnu kaznu, kaznu strogog zatvora i kaznu zatvora izvršuju
organi unutrašnjih poslova.
j
Kaznu zatvora i strogog zatvora u trajan ju koje ne prelazi jednu
godiJiu nad vojnicima i ročnim podoficirima, kao i .nad pi.tomc.ima, po
doficirima, vojnim službenicima i oficirima koji nisu razrešeni aktivne
službe u oružanim snagam a, izvršuju organi M inistarstva narodne
odbrane.

Kaznu ograničenja 'građanskih prava i kaznu zabrane bavljenja
određenim zanim anjem izv ršu je1 sreski (gradski, rejonski) odnosno
mesni narodni odbor.
.* .
»■
Član 4'
Kaiznu konfiskacije imovine i' novčanu kaznu izvršuje sreskii sud.
Član 5
M ere bezbednosti izvršuju ustanove narodnog zdravlja, sud i organi
unutrašnjih poslova.
’ •
...
*
Član 6
V aspitno-popravne m ere izvršuju ustanove socijalne politike,• pro
svete i unutrašnjih poslova.
,

Član 7

Sve kazne osim novčane
(čl. 60 KZ).
' *

kazne

izvršuju

se o trošku države

Član 8

Nadležni državni o rg an duzän je da pristupi izvršenju kazne, m ere
bezbednosti ili vaspitno-popravne m ere u roku od tri dana po prijemu
pravosnažne sudske odluke, ukoliko zakon drukčije n e propisuje ili ako
u sudskoj odluci nije određen drugi rok za izvršenje.
'
/
■’
član 9
K azna stro g o g zatvora i zatvora izvršuje se u kazneno-popravnoj
ustanovi.
• .
K azneno-popravne ustanove jesu kazneno-popravni domovi, zaštitni
dom za osuđene porodilje ii zatvori.
•v'
Član 10
Kaznu stro g o g zatv o ra i zatvora u tra ja n ju preko šest meseci osu
đeni izdržavaj^ u kazneno-popravnim domovima.
Kaznu zatvora čije tra ja n je n e prelazi šest meseci osuđeni Izdrža
vaju u zatvorim a. U zatvorim a izdržavaju i kaznu strogog zatvora lica
osuđena na ovu vrstu kazne ako o statak kazne po uračunatom pritvoru
ili istražnom zatvoru ne prelazi šest meseci.
Pojedini osuđeni mogu kaznu stro g o g zatvora ili zatvora izdrža
vati i u posebnom za to određenom domu.

Brem enite žene u vremenu od tri meseca pre porođaja đo navršene
jedne godine života deteta izdržavaju kaznu strogog zatvora i zatvora
u zaštitnom domu za osuđene porodilje.
MaJoletnici osuđefli na kaznu strogog zatvora, kao i na kaznu z a 
tvora u trajan ju preko tri meseca izdržavaju kaznu u kazneno-popravnom domu za maloletmke.
•
Osuđeni koji boluju od teških hroničnih oboljenja izdržavaju kaznu
strogog zatvora u zdravstvenom kazneno-popravnom domu. *
f

Član 12

Kazneno-popravnim domom upravlja upravnik.
On rukovodi svim službama u ustanovi ii dužan je da obezbedi
izvršenje kazni i punu primenu zakona i drugih pravnih propisa u radu
ustanove.
Upravnik je za svoj rad odgovoran m inistru unutrašnjih poslova
narodne republike odnosno M inistru unutrašnjih poslova FNRJ.
Član 13
Zatvorom neposredno upravlja poverenik unutrašnjih poslova sre
skog odnosno gradskog narodnog odbora, a većim zatvorom preko
upravnika zatvora.
Zatvori postoje za područja srezova i za područja gradova izdvo
jenih iz sastav a sreza.
,
' ,
U gradu izdvojenom iz sastava sreza, čije je sedlšte u istom gradu,
postoji jedan zatvor za područje grada i za područje sreza.
.

>

v

,
Član 14
U kazneno-popravnim ustanovam a postoje čuvari.
Vršenjem čuvarske službe rukovodi zapovednik po naređenjim a i
pod kontrolom upravnika kazneno-popravnog doma odnosno poverenika unutrašnjih poslova sreskog (gradskog) narodnog odbora.
Bliže odredbe o organizaciji čuvarske službe ’ naoružanju čuvara,
kao i o njihovim pravim a i dužnostima, prmadležnostima, disciplinskoj
odgovornosti i uniform 5 propisaće M inistar unutrašnjih poslova FNRJ.
Član 15
U kazneno-popravnim ustanovam a postoji organizovana služba
za zdravstvenu zaštitu osuđenih.
Ukoliko za lečenje pojedinih oboljenja u kazneno-popravnoj u sta
novi ne postoje odgovarajući uslovi, osuđeni koji oboli od takve bole
sti biće upućen na lečenje u ustanovu opšte zdravstvene službe.
6 St. beležke IV r. z.
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Član 16
Rukovodioci pojedinih službi u kazneno-popravnoj ustanovi1, vasprtači, čuvari i drug: službenici ustanove, 'vrše svoje dužnosti na način’
određen zakonom i drugim pravnim propisim a a po uputstviima uprav
nika ustanove.
- ,
*
Za svoj rad svi službenici ustanove odgovorni su -Upravniku.
Član 17
U kazneno-popravnim ustanovam a postoje pravila o kućnom redu.
Pravila o 'kućnom redu sadrže naročito odredbe o prim anju osu
đenih i njihovom rasporedu po grupam a, o izvršenju radne obaveze
osuđenih, o njihovom ponašanju za vrem e izdržavanja kazne, o zdrav
stvenim m eram a, o ishrani osuđenih i njihovom odevauju, o prevaspiitavanju, o dopisivanju i prim anju p aketa i poseta, o disciplini, kao i 'o
o tp u šta n ju osuđenih iz kazneno-popravne ustanove.
Pravilnik o kućnom redu propisuje M inistar unutrašnjih poslova
FN R J.
•
.f
ч
s#
Član 18
U kazneno-popravriom domu postoji savetodavni odbor koji pored
upravnika sačm jav aju njegovi pomoćnici, šef grupe vaspitača, lekar i
Napovednik čuvara.
U pravnik kazneno-popravnog dom a dužan je saslušati mišljenje
savetodavnog odbora o svim važnijim pitanjim a u p rav ljan ja kaznenopopravnim domom.
Član 19
Nadzor nad kazneno-popravnim ustanovam a na teritoriji narodne
republike i sta ra n je o stanju u njim a vrši m inistar unutrašnjih poslova
narodne republike, odnosno M inistar unutrašnjih poslova FNRJ u po‘g ledu saveznih kazneno-popravnih ustanova.
M inistar unutrašnjih poslova FNRJ vrši opšti nadzor n ad svirn
Ikazneno-popravnim ustanovam a i sta ra se o pravilnom i jedinstvenom
izvršenju kazni i sprovođenju vaspitno-popravriih m era.
Ćlan 20
U cilju nadzora nad stanjem u kazneno-popravnim i vaspitno-po’pravnim ustanovam a m inistar unutrašnjih poslova vrši povrem ene
inspekcije u njim a preko određenih službenika’. Opšti pregled kazneno»popravnih domova vršiće se n ajm an je triput godišnje.

Lica kojia ovlasti Prezidi j um Narodne skupštine FNRJ im aju prava
da' vrše inspekciju svih kazneno-popravnih ustanova.
Lica k o ja o vlas ti prezidijum narodne skupštine narodne republike
im aju pravo da vrše inspekciju u kazneno-popravnim ustanovam a n a
rodne republike.
Druga lica mogu pose til: i pregledati k a z ne no- pop r a vne ustanove
siainio po odobrenju nadležnog m inistarstva unutrašnjih p o s lo m
. ,

/
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IZVRŠENJE KAZNI
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GLAVA II
IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE
*
Član 22
Sm rtna kazna izvršuje se na način određen u sudskoj presudi,
odnosno u aktu ponylov an jia,.
i

‘Г

Sm rtna kazna
da nije ukinuta ili
Sm rtna kazna
ili duševno bolesno

►t

* Član 23
ne može se izvršiti pre nego što se pre.thodno utvrdi
zamen jena, «aktom am nestije ili aktom pomilovanja.
ne m aže se izvršiti nad licem k o je je teško- telesno
dok ta bolest traje (öl. 52 KZ).

з

Član 24
N eposredno pre izvršenjiai sm rtne kazne osuđenom će -se saopštiti
da) pravosnažno izrečena kazna nije ukinuta niti zam enjena a k to m
amnestije] ili pomilovanja.
Član 25
Za izvršenje sm rtne kazne nadležno je povereništvo •unutrašnjih
poslova gradskog narodnog- odbora mar čijem se-području nalazi sud
koji je sm rtnu kaznu izrekao u prvom stepenu.
Povereništvo određuje m esto i vrkme izvršenjiaj sm rtne kazne.
Pre izvršenja sm rtne kazne obavestiće se o vremenu i mestu njenog
izvršenja nadležni javni tužilac koji ima p r a v o p r i s u s t v u j e izvršenju.

Sm rtna kazna izvršuje se u prisustvu kom isije k o ju sačinjavaju
jed an službenik nadležnog povereništva u n u trašn jih poslova, lekar i
zapisničar. Članove kom isije od ređ u je poverenik unutrašnjih poslova
nadll'ežinog? gracjskog n aro d n o g odbora. .
> O izvršenju sm rtne kazne sastavlja se ziapisnik u k o ji se unose
podaci o osuđenom , datum i broj sudske presude, diaai i ‘načift izv ršen ja
sm rtne-kazne i. k o n statacija ida je sm rt nastupila. Zapisnik potpisuju
svi članovi kom isije.
Izvršenju sm rtne kazne po pravilu ne može prisustvovati gra:đanstvo.
Orgain k o ji je izvršio sm rtn u kaznu dužan je đia« o tom e izvesti
nadležnog m atičara radi upisa u k n jig u um rlih. Isto tako dužan je-dai'
o izvršenju sm rtn e presude odm ah ob a vest i najbliže srodnike p o 
g u b ljen o g i da im uruči njegove stvari.
Član 27
Ako su više lica istom presudom osuđen'a. nai sm rtnu kaznu, sm rtna
kazna izvršuje se pojedinačno po redu u tvrđenom u sudskoj presudi
bez prisustva ostalih na sm rt osuđenih.
/

/ •

GLAVA III

• 4

. ,

IZVRŠAVANJE KAZNE STROGOG ZATVORA I ZATVORA
i . Početak izvršenja kazne i upućivanje osuđenih u kazneno-popravne
ustanove %

•
r

Član 28
;
Izvršavanje (кзаипе stro g o g zatvora i zatvora počinje te ć isa i 'da
nom kad se osuđeni javi kazneno-popravnoj ustanovi u k o ju j£ u p u 
ćen n a izdržavanje kiaizne.
Ako je o su đ en i/p rin u d n o upućen <гц| izdržavanje kazne, izvršaVEinje kazne počinje teci sa danom kad je osuđeni 'lišen slobode radi
upućivanja u kazneno-popravnu ustanovu.
,
Član 29
M inistar unutrašnjih poslova naredne republike, odnosrio M inistar
u nutrašnjih poslova FNRJ ža savezne kazneno-popravne ustanove, (
o d ređ u je raspored o upućivanju osuđenih u pojedine kazneno-popraivne ustanove.
P rem a utvrđenom rasporedu upućivanje u kazneno-popravne u sta 
nove vrši poverenik unutrašnjih poslova sreskog odnosno grad sk o g
naro d n o g odbora na čijem području osuđeni ima prebivalište, a ako

nema/ prebivališta poverenik unutrašnjih poslova, sreskog odnosno
gradskog' narodnog odbora na čijem području osuđeni boravi. Ako se
osuđeni nalazi u istražnom zatvoru, upućivanje u kazneno-popravnu
ustanovu vrši poverenik unutrašnjih poslova- narodnog odbora na či
jem se području zatvor nalazi.
Ako -se osuđeni nalazi u bekstvu ili se krije, raspisaće se poternica.
O rgan unutrašnjih poslova koji upućuje osuđenog u kaznenopopna/vnu ustanovu dužan je jednovrem eno ovoj dostaiviti o veren p re
pis pravošnažne sudske presude za osuđenog.
Öl an 30

P očetak izvršenja kazne, ukoliko se osuđeni n e 'nalazi u pritvoru
ili istražnom zatvoru, može se na m olbu osuđenog odložiti u slučaju
■teže bolesti dok ova traje. Isto taiko, u slučaju sm rti u porodici osu
đenog ili radi dovršenja neodložnih poljskih ili drugih radova ako
osuđeni.nem a druge radne snage početak izvršavanja kazne može se
odložiti, ali najduže do 2 meseca. Ako je osu'deno lice trudna žena,
početak izvršenja kazne odložiće se za vreme od tri meseca pre poro
đ aja do naivršetka osam meseci života deteta.
Rešen je po molbi za odlaganje izvršenjia* kazne donosi poverenik
unutnatšnjih poslova nadležan za upućivanje na izdržaVanje 'kazne.
Pro-tiv ovojr rešenjisi ima m esta žalbi m inistarstvu unutrašnjih poslova
narodne republike, odnosno povjereništvu unutrašnjih poslova A uto
nomne Pokrajine Vojvodine odnosno Oblasnog narodnog odbora
Autonomne Kosovsko-me tohiske Oblasti u roku od osam dana od dana
prijema) rešen ja.
Član 31
.
Licu osuđenom n a kaznu zatvora u, trajan j u do šest meseci, ako
je pre početka izvršenja kazne pozvano n a vojnu dužnost, početak
izvršenja kazne o dloži ć e se do svršetka vojne dužnosti.
U drugim slučajevim a osuđeni će se razrešiti yvojne dužnosti i
uputiti-na izdržavanje kazne.
*
\
2.' Način izdržavanja kazne

1

Člain 32

Pri stupan ju u kazneno-pop naivnu ustanovu utvrdiće se identitet
o s u đ e n o g , ' izvršiće >se nad njim lekarski pregled i oduzeće mu se pred
meti koje prema propisima kućnog reda ne može imati kod sebe dok
izdržava kaznu.
Član 33
Muška i ženska liosi izdržavaju kaznu u odvojenim kazneno-po
pravnim ustanovam a ili u istoj, aii odvojeni jedni od drugih.

Lica k o ja se' nalaze u pritvoru ili istražnom zatvoru m oraju biti
potpuno odvojena cd osuđenih <koji izdržavaju kaiznu u zatvorimai.
/
*
Član 34 .
v.
U kazneno-popravnim ustanovam a osuđeni izdržavaju kaznu
skupno, ali raspoređeni po grupam a koje su m eđusobno odvojene.
Raspoređivanje po grupam a vrši se prem a ličnim osobinama osuđenih,
njihovom životu i vladanju pre osude i za vreme izdržavanja kazne,
kao i prem a m eram a za prevaspitavanje koje se m ogu zajednički p ri
me ni ti ma više osuđenih.
Osuđeni koji su poznati k ao alkoholičari «mestice se u posebno
odeljenje radi lečenja.
Član 35
.
у*
Licu osuđenom ma kaznu stro g o g zatvora i zatvora može izuzetno
biti određeno usam ljen je ako.'lična svojstva osuđenog i njegovo pona
šanje u k a z u ju ‘da je opasan po sigurnost ili prevaspitavanje drugih
osuđenih.
Usamljen je može 'biti određeno u početku ili u toku izdržavanja
kazne i može se odredit: do jedne četvrtine kazne, ali ni u kom slučaju
ne može tra ja ti duže od tri godine.
Ne može biti određeno usam ljenje licu čije telesno i duševno
stanje, p'o m išljenju lekara doma, ne dozvoljava da ono bude o dvojeno
od ostalih osuđenih.
>
O usam ljenju odilučuje nadležni ministar unu trašn jih poslovai.
,v
Č kn 36
Za vreme usam ljenja osuđeni će biti odvojeni od ostalih i pri
šetnji i pri nastavi.
x
O suđenog za vreme u sam ljenja obavezno obilazi najm anje je d a n 
put nedeljno upravnik doma, ili njegov pomoćnik, lekar i vaspitač.
t

1 3.

P rava i dužnosti osuđenih'

• •

Član 37
Licima kojia izdržavaju kaznu u kazneno-popravnim domovima
obezbeđuje se bez naknade ishrana, odelo, obuća, rublje i 'p o s te ljina*:
Licima koja izdržavaju kaznti u zatvorim a obezbeđuje se bez naknade
ishrana i posteljina, a po potrebi i. odelo, rublje i obuća.
Osuđeni dobijaju ishranu po tablicama ishrane.
Tablice ishrane i blize odredbe o odeći, obući, ru b lju i posteljini
propisuje M inistar unutrašnjih poslova FNRJ.

Osuđeni ima pravo n-ai nakniadu za rad kojim postiže propisani
radni učinak za odnosnu vrstu rada.
Za prekovrem eni rad k o ji se ne vrši po disciplinskoj kazni, k ao i
za učinak rada preko određenog, osuđenom p rip ad a m igrada prem a
opštim propisim a o platam a za odnosnu vrstu rada.
Osuđenom koji se u radu istakne racionalizaitorstvom ili novatorstvom ili pronalaskom m ogu se dodeliti posebne nagrade.
Za osuđene k o ji se ističu u radu prebacivanjem o d ređ en o g učinka,
r a c ion a 1iz>ato r st vom i novatorstvom ili pronalaskom mogu se kućnim
redom predvideti pogodnosti ukoliko su u skladu sa svrhom izvršenja
kazne.
Član 39
N ajm anje jednu trećinu nagrade k o ju osuđeni prim a za svoj rađ
čuvaće upraiva kazneno-popravne ustanove kao 'njegovu ušteđevinu
1шја će m u se predati prilikom puštanja n a slobodu.
Jednai trećinu na£rrađe za~rad osuđeni im a pravo da troši za podm irenje ličnih potreba, prema pravilima kućnog reda.
O statak n a -rađ e kao i deo nagrade k o ji ne utroši za licn^ p o treb e
osuđeni ima pra°vo da šalje svojoj porodici jjj drugom licu k o j e j e p o
zakonu dužan idiai izdržava, ako nem a porodice moze odrediti dai mu
se čuvđ kao ušteđevirla.
. '
Od nag rad e k o ja osuđenom pripada za n jeg o v rad oabijia: se do
10% u korist fonda za unapređenje kulfurno-prosvetnog radai u k a z 
neno-popravnim ustanovam a i za pomoć licima otpuštenim iz ustanova.
Bliže odredbe o ovom fondu i postotku k oji se odbija od nagrade propisaće M inistar u n u tr a š n j ih poslova FNRJ u sporazum u sa M inistrom
finansija FNRJ.
*
ч •
,

'

'
Član 40
O suđeni za vreme izdržavanja kazne im aju pravo na besplatnu
zdravstvenu zaštitu i na socijalno osiguranje u slučaju nesreće na poslu.
Bliže odredbe o socijalnom osiguranju osuđenih propisuje Savet
za narodno ždravlje i socijalnu politiku FNRJ u. sag lasn o ^i s a Mini
strom .unutrašnjih'poslova FNRJ i M inistrom finansija FNRJ.
i

Član 41
n ; . n! im a pravo da prim a akta koja, se odnose, na n je g o v a
Osuđeni ima Р
ćen£ interese> kao i da upućuje pismene pretdržavnim
organim a u cilju zaštite svojih prava i
stavke pojedinim
zakonom zaštićenih interesa

)

' Pismeni akti koji se odnose n a osuđenog d o stav ljaju se p rek o
uprave kaznenopoprav.ne ustanove.a pismene pretetaivke osuđeni u p u 
ćuje preko uprave kazneno-popnavne ustanove.
Uprava kazneno-popravne ustanove dužna je saivetima ukazati
pomoć osuđenom u pogledu preduzim anja pojedinih radnji za zaštitu
njegovih prava.
Član 42
'
Osuđeni ima pravo da se dopisuje sa svojim bračnim drugom,,
decom, roditeljim a, 'braćom i sestram a. Sa drugim licimia osuđeni se
može dopisivati sarmopo odobrenju uprave kazneno-popnavne ustanove.
Osuđeni im a pravo da prim a pakete sa hramom, rubljem i drugim
predm etim a za ličnu upotrebu, k a o i novac.
Lica osuđena maj kaznu s tro g o g zatvora mogu da prirmaiju i da
odašilju pisma k a o i За primiaju pakete jed an p u t mesečno, a osuđeni
na kaznu zaitvora dvaput mesečno.
Bliže odredbe o dopisivanju i p rim anju paketa propisaće pravi'!a
o kućnom redu u kazneno-popravnoj ustanovi. •
Član 43
Osuđeni im a pravo da prim a posete čkinova uže porodice. Izu
zetno, po odobrenju upravnika kazneno-popravne ustanove, o su đ e n o g 1
m ogu posetiti i d ru g a lica.
•
Sastamak posetioca sa osuđenim obavijiai se u posebnoj pro sto riji
u prisustvu službenika k o g a odredi upravnik.
Lica osuđena n a kaznu stro g o g zatvora imaju, pnaivo nai jednu
posetu mesečno a lica osuđena na kaznu- zatvora na dve posete
mesečno.
Bliže odredbe o posećivanju osuđenih propisaće praiviltai o kuć
nom redu.
Član 44
, ;
Osuđeni im aju pravo da za novac kojim slobodno raspolažu n a 
bavi j^'ju u kazneno-popravnoj ustanovi novine, časopise, knjige, p red 
m ete ishrane i druge predm ete za ličnu, upotrebu, izuzev alkohol
nih pića. /
f
Član 45
Upravnik kazneno-popravnog doma odnosno poverenik u n u 
trašnjih poslova koji upravlja zatvorom sta ra se da osuđenom ne budu
uskraćena pravai u tvrđena zakonom .
O su đ en i‘ima pravo da se žali ma povredu svojih prava upravniku
kazneno-popravnog doma odnosno povereniku u n utrašnjih poslova.

л

\

Žalbe osuđenih unose se u k n jig u rap o rta -u ko ju se upisuju :i rešen ja
donesena povodom ovih žalbi.
Osuđeni ima pravo d.a se žali na povredu svojih iprava i službev-nom licu koje vrši (inspekciju п kazneno-popravnoj ustanovi' i to bez
prisustva službenika kazneno-popravne ustanove.
t
Član 46
Osuđeni su dužni da rade -ako su sposobni za rad.
Radno vreme tnaje osam časova dnevno. Na prekovrem eni rad
osuđeni se m ogu određivaiti prema opštim propisim a o prekovrem e
nom r2idu. \ •
Osuđeni im aju pravo na jedan dan odm ora nedeljno.
Osuđeni im aju pravo da svakog dana provedu izvesno vreane гиа
čistom vazduhu, van prostorija u kojima redovno borave. Bliže
odredbe o ovom e sadfrže pravila o kućnom redu.
Član 47
Lica osuđena na kaznu zatvora raspoređuju se po pravilu na po
slove k o ji odgoviainaiju njihovoj stručnoj sprem i i sposobnosti.
Ako se odredi da ova lica rade fizičke poslove, ti poslovi ukoliko
ne odgovaraju ranijem zanimanju osuđenog lica m oraju bit’ lakše
prirode.
Član 48
Lioa osuđena n a kaiznu stro g o g zatvora raspoređuju se po pravilu
na fizičke radove.
v \ Ako osuđeni nije sposoban za fizičke radove dužan je da radi
poslove za k o je j<e sposoban.
. Član 49
Radnu obavezu osuđeni izvršuju po pnatvilu u r.aidnoj grupi i pod
kontrolom službenika kazneno-ponavne ustanove u k o joj izdržavaju
kaznu. Raspored osuđenih u radne grupe vrši uprava kazneno-popravne ustanove.
Član 50
Osuđeni su dužni pridržiavpti se propisa o kućnom redu, pravila
radne -discipline i n aređenja službenih lica.
član 51
Ako lice koje se^ nalazi na izdržavanju kazne stro g o g zatvora ili
zatvora duševno oboli, uprava kazneno-popravne ustanove uputiće ga
na lečenje u zavod zai duševno bolesna lica.

)

Osuđeno lice koje 'bude izlečeno za vreme d o k traje kazna, biće
vraćeno u kazneno-popravnu ustanovu da izdrži ostatak kazne. Vreme
provedeno u zavodu uračunaiće se >u vreme izdržavanja kazne. Ako je
takvo lice bilo osuđeno n a kaznu zatvora do dve godine uprava zavoda
za duševno boilešma lica obavestiće o tom e sud, koji će odrediti da -li
će se nastaviti izdržavanje kazne ili će .se osuđeno lice pustiti ina slo
bodu. Pri tome će sud uzeti ti obzir težinu učinjenog dela, raniji život
učinioca, kao i u k o jo j je m eri boravak u zavodu uticao- na lečenje
učinioca.
ČLaai 52
‘
U slučaju sm rti osuđenog u prava kazneno-popravne ustanove
dužna je o tome odmiah' obavestiti n jeg o v u užu porodicu i nadležnog
m atičara.
Na molbu članova uže porodčce m inistar unutrašnjih poslova n a
rodne republike može odobriti da se leš osuđenog preda porodici radi
sahrane.
I
4. M ere za prevaspitavanje
'
Č kn 53
M ere za prevaspitavanje osuđenih jesu naročito r a d /u inđustriskim preduzećima,^ zanatskim radionicam a i na ekonom ijam a, izuča
vanje zamata, pohađanje kulturno-prosvetnih, vaspitnih i fiskulturnih
kurseva.
Radi sprovođenja ovili mera u svakoj kazneno-popravnoj u sta
novi o rg an iz u ju se industriska preduzeća, zanatske radionice i ekono
mije za rad osuđenih, stručne zanatske i poljoprivredne škole i kursevi, kursevi za p pšte obrazovanje i anaifabetski- teoaijevi, kao i k u l
tu rn o - prosvetna, vaspitna i fiskultutna nastava.
O
izvršenju ovih mera sta-ra se uprava -kaizr|eno-popravne u sta
nove.
Član 54
Za sprovođenje k u ltu fn o -p ro sv etn e^vaspitne i fjskuilturne nastave
u kazneno-popravnim ustanovam a postoji grupa vaspitiaiča. Na čelu
ove grupe sto ji šef k o ji rukovodi njenim radom.
г jr * 4
**
Čliam -55
Osuđeni će se po pravilu uposliti u industriškom preduzeću, za
natskim radionicam a ili na ekonom iji kazneno-popravne ustanove.
Izvan kazneno-popravne ustanove osuđeni m ogu biti uposleni
samo u državnim i drugim društvenim pređuzećima i na jiaivnim rad o 
vima i to pošto prethodno provedu u kazneno-popravnoj ustanovi naj-

*
m anje tri meseca ako su osuđeni na kaznu zatvora, a šest meseci ako
su osuđeni na kaznu strogog zatvora.
Osuđeni se ne smeju upotrebljavati za rad kod privatnih lica.
Član 56
U kazneno-popravnim ustanovam a postoji biblioteka iz koje se
osüdenim a daju knjige-na čitanje..
Pojedinim osuđenim može se dozvolit; đa nabavljaju 1 da čitaju
i druge knjige čija sadržina nije u suprotnosti sa prevaspitavanjem
osuđenih. s
•
4- - ■
Član 57
"
*
U ciilju pravilnog praćenja života i rada osuđenog za: vrem e 'izdr
žavanja kazne, kao i radi praćenja dejstva vaspitno-popravnih m era, <
uprava kazneno-popravne ustanove dužna je voditi za svakog osuđe
nog lični list.
' .
*
U lični list se upisuju lični 'podaci o osuđenom , njegovom životu
S
i radu pre osude, o ranijim osudama, o radu, držanjuJ ponašanju za
vrem e izdržavanja kazne, kao <drugi podaci koji se odnose л а karaktem e osobine osuđenog.
* - -u
i
r x tn т
O brazac ličnog lista propisuje M inistar unutrašnjih poslova FNRJ.
Ч
;•
. ;т
5. Disciplinske mere
' ■
Član 58
Za povredu propisanih .pravila kućnog reda, radne discipline i
pravilnog odnosa prem a službenim licima i .drugim psuđenim , osuđeni
mogu biti kažnjeni disciplinski.
_
4
Disciplinske kazne za osuđene jesu.
J) ukor,
.
, . .
'
2) dvočasovno produženje radnog vrem ena u tra ja n ju od
3—30 dana,
.
. . ,
,
3) određivanje na teži rad i* trajan ju do 14 dana,
4) lišenje prava dopisivanja i prijema poseta do 3 meseca,
5) lišenje p rav a p rje m a paketa do 2 meseca,
6) ograničenje prava raspolaganja novcem za lične potrebe do
14 dana,
%7 ) ’usam ljenje doidva meseca.
.
Osuđenom se može izreći jedna * vise kazm -zajedno.
Disciplinske kazne iz tačke 2), 3), 5) i 6) ovog člana ne mogu se
primeniti na bremenitu ženu i m ajku koja doji svoje dete zaključno
do navršenih osam meseci života deteta. U slučaju ponovljene povrede
pravila kućnog reda mogu se izreć^ i o \o kazne.

Član 59
Disciplinske kazne izriče upravnik kazneno-popravnog doma, a u
zatvoru poverenik unutrašnjih poslova ukoliko -upravnik zatvora ne
postoji.
P re izricanja disciplinske kazne osuđeni m ora biti saslušan.
Disciplinske kazne upisuju s e 'u lični list osuđenog.
GLAVA IV
' ♦

ZAŠTITNI DOM ZA OSUĐENE PORODILJE

Član 60 U zaštitnom domu za osuđene porodilje izdržavaju kaznu bre
menite žene osuđene na kaznu stro g o g zatvora .ili zatvora u vrem enu
tri meseca pre porođaja do navršene jedne godine života deteta.
Član 61
Zaštitni dom za ospdene porodilje uređen je tako da se osuđeničam a za .vreme trudnoće, porođaja i posle porođaja može pružiti nega
koja odgovara njihovom stanju, a novorođenoj deci nega za njihovo
pravilno razvijanje. Osuđenice i deca m oraju biti pod nadzorom, lekara
za vrem e dok se nalaze u domu.
Član 62

Osuđenice se u domu sm eštaju u zajedničke prostorije. Trudne
osuđenice m oraju biti odvojene od onih koje im aju decu.
Deca m oraju biti sm eštena u posebnoj .prostoriji uređenoj
za h
jensku negu dece.
M ajkam a se m ora pružiti m ogućnost da sam e neguju svoju decu.
Član 63
H rana u domu za osuđene porodilje sprem a se odvojeno za osu
đenice a odvojeno za decu.
.■
Za decu > bolesne' osuđenice hranu pfopisuje lekar a odobrava
upravnik doma.
Član 64
Osuđenice su dužne raditi u zanatskim radionicam a i na ekono
miji doma kao i da obavljaju unutrašnje poslove u domu.
Osuđenice su oslobođene svih težih poslova u vrem enu šest ne
delja pre i šest nedelja .posle porođaja.

Po navršenoj jednoj godini ž’vota deteta osuđenica se upućuje na
dalje izdržavanje kazne u onu kazneno-popravnu ustanovu iz koje je
bila upućena u zaštitni dom za osuđene porodilje, odnosno onu kaz
neno-popravnu ustanovu u kojoj bi trebalo kaznu da izdržava da' nije
bila porodil ja u početku izdržavanja kazne.Dete se predaje, u sporazum u-sa majkom , rodbini iH u dečji dom.
Osuđenica koja je rodila m rtvo dete ili joj ono kasnije um re ne
može se uputiti u kazneno-popravni dom p re isteka šest nedelja od
dana porođaja.
Član 66
Odredbe o izdržavanju kazni i o m eram a za prevaspitavanje osu
đenih u kazneno-popravnim domovima važe i za izdržavanje kazne u
zaštitnom domu za osuđene porodilje, ukoliko u ovoj glavi zakonanije drukčije određeno. .
M inistar unutrašnjih poslova FNRJ propisaće posebna pravila o
kućnom redu u zaštitnom, domu za osuđene porodilje.
;glava V
USLOVNI OTPUST
Član 67
Osuđeno lice koje je izdržalo polovinu kazne strogog zatvora ii*
zatvora i pokaže svojim radom : vladanjem da se toliko popravilo da
se može očekivati da nećo daljo vršiti krivična dela, može se uslovno
otpustiti sa izdržavanja kazne.
Ako se osuđeno lice za vrem e izdržavanja kazne naročito istakne
svojim radom i vladanjem, može se uslovno otpustiti i pre nego što
je izdržalo polovinu kazne strogog zatv o ra odnosno zatvora. ' b
Pod uslovom iz stava 1 ovog člana lice osuđeno na kaznu strogog •
zatvora u doživotnom trajan ju može se uslovno otpustiti ako je izdr
žalo petnaest godina etrogog zatvora.
Uslovni otpust traje do isteka vrem ena za koje je izrečena kazna,
a za J:ca kojima je sm rtna kazna zam enjena strogim zatvorom u
doživotnom trajanju deset godina od dana otpuštanja sa izdržavanja
kazne (Cl. 56 KZ).
Člaji 68
Osuđeni koji je izdržao polovinu kazne strogog zatvora ili' zatvora
ima pravo da upravi kazneno-popravnog doma, odnosno povereniku
unutrašnjih poslova sreskog odnosno gradskog narodnog odbora
podnese molbu da bude pušten na uslovni. otpust.
/

Upravnik kazneno-popravnog doma zajedno sa savetodavnim
odborom (čl. 18), odnosno poverenik unutrašnjih poslova sreskog (grad
skog) narodnog odbora rasm otriće krajem svakog trećeg m eseca
podnete molbe za' puštanje na uslovni otpust kao i druge slučajeve
osuđenika koji ispunjavaju uslove da budu pušteni na uslovni otpust,
i svoj predlog za puštanje na uslovni otpust polneče nadležnom mini
stru unutrašnjih poslova.
O
uslovnom otpustu rešava m inistar unutrašnjih poslova pod čij
se nadzo-rom nalazi kazneno-popravna ustanova u kojoj osuđeni izdr
žava kaznu. M inistar prethodno pribavlja mišljenje komisije koju sači
njavaju pomoćnik ministra, načelnik uprave za izvršenje kazni mini
starstv a unutrašnjih lposlo-va, javni tužilac narodne republike ili njegov
zamenik, odnosno Javni tužilac FNRJ ili njegov zamenik, i jedan sudija
vrhovnog suda narodne republike odnosno Vrhovnog suda FNRJ.
Član 69 .
U rešenju o uslovnom otpustu odrediće se m esto u kome će osu
đeni za vrem e uslovnog otpusta prebivati. Osuđeni ima pravo da
naznači jedno ili više m esta između kojih želi da mu se jedno odred:
za prebivalište.
Osuđeni koji je pušten na uslovni otpust dužan je da se prijavi'
povereništvu unutrašnjih poslova sreskog odnosno gradskog (rejonskog) narodnog odbora, na čijem području se nalazi m esto koje mu
je određeno za prebivalište.
M inistar unutrašnjih poslova može licu na uslovnom otpustu odre
dit5 novo prebivalište ako za to postoje opravdani razlozi. Prii odre
đivanju novog prebivališta uzeće se u obzir i želja lica k o je je na
uslovnom otpustu.
Lice koje se nalazi na lislovnom otpustu m ože menjaiti određeno
prebivalište säm o po odobrenju ministra unutrašnjih poslova koji je
doneo rešen je o uslovnom otpustu.
,
Član 70

Uslovni otpust opozvaće se ako- uslovno otpušteni dok je na
uslovnom o-tpustu učini novo krivično delo koje po svom e značaju i>
težini ukazuje da razlozi za uslovni otpust više ne postoje (čl. 57,
st. 1 KZ).
0
opozivanju uslovnog otpusta rešava sud koji je nadležan z
suđenje za novo krivično delo.
t
U slučaju opozivanja vrem e provedeno na uslovnom otpustu ne
uračunava se u kaznu (čl. 57, st. 2 KZ).

OTPUŠTANJE OSUĐENIH IZ KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA
i •
•
4
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Član 71
Osuđeni će se otpustiti iz kazneno-popravne ustanove u času kada
ističe vrem e trajan ja kazne n a koju je osuđen. •
Ako se vrem e trajan ja kazne svršava između 18 .j 7 časova, osu
đeni će se (pustiti na slobodu u 18 časova. Na njegovu molbu može
mu se dopustiti da prenoći u kazneno-popravnoj ustanovi.
Ako kazna ističe između 12 i 18 časova osuđeni će biti pušten
na slobodu pre 12 časova.
- '
Član 72
Osuđenog će pre napuštanja kazneno-popravnog doma pregledati
lekar. Nalaz o njegovom zdravlju za beleži će se u lični' list.
Ako je osuđeni u času kada mu kazna ističe dako bolestan da je
nesposoban za putovanje, uprava kazneno-popravne ustanove predaće
ga na lečenje najbližoj -ustanovi ppšte zdravstvene službe.
.

Član 73 ,
Prilikom otpuštanja iz kazneno-popravne ustanove licu koje je
izdržalo kaznu predaju se njegove lične stvar.i koje su bile na čuvanju
u kazneno-popravnoj ustanovi ’ ušteđevina od zarade.
Ako lice koje se otpušta iz kazneno-popravne ustanove nema svog
odela, rublja ili obuće, niti sredstava da ih nabavi, uprava kaznenopopravne ustanove daće mu besplatno odelo, par rublja i par obuće.
U prava kazneno-popravne ustanove nabaviće licu koje je izdr
žalo kaznu' voznu kartu do mesta koje je izabralo za svoje prebiva
lište, odnosno do-„stanice koja je tome mestu najbliža, ako ono nema
za to svojih sredstava.
N abavka stv ari iz stava 2 ovog člana i vozne karte vrši se iz
sredstava fonda predviđenog u čl. 39 ovog zakona.
GLAVA VII
ODBORI GRAĐANA ZA LICA OTPUŠTENA VI KAZNENOvPOPRAVNIH USTANOVA
Član 74
4
Pri svakom sreskom odnosno gradskom (rejonskom) narodnom
odboru postoji odbor građana za pružanje pomoći licima koja su otpu
štena ;z kazneno-popravnih ustanova po izdržanoj kazni ii: na uslovni
; o tp u st/

f

Odbor sačinjavaju .po jedan pretstavnik saveta za .narodno
zdravlje i socijalnu politiku narodnog odbora, Narodnog fronta, AFŽ,
C rvenog krsta, sindikata i poverenik unutrašnjih poslova odnosno
narodnog odbora kao pretsednik.
K ad odbor odlučuje o_m aloletnicim a u njegov sastav ulazi i po
jedan .pretstavnik narodne om ladine i sindikata prosvetnih radnika.
Član 75 /
'
Odbor g rađ an a će licima otpuštenim iz kazneno-popravne. u sta
nove ukazivati) pomoć za koju mu se obrate, a naročito pomoći im
da nađu uposlen je koje odgovara ‘ njihovim sposobnostima ako o n ;
sam i takvo upc«slenje n e ’mogu dac nadu, a m ože'im iz fonda predvi
đenog u članu 39 ovog zakona davati m aterijalna sredstva u slučaju
njihovog oboljenja pre uposlenja.
Član 76
Ako m aloletnik koji je pušten з\а slobodu nem a roditelja ili ako
roditelji n e mogu obezbed’t* njegovo dalje vaspitavanje, odbor Nće s ta 
viti predlog o rg an u starateljstv a da preduzm e odgovarajuće mere.
Odbor će se starati o životu i radu otpuštenih maloletnika za
vrem e dok se to sta ra n je pokaže potrebnim. Ako se maloletnik nalazi
u sredini koja m ože štetno uticati na njegov razvoj, odbor će predlo
žiti organ u starateljstv a da u okviru svoje nadležnosti preduzm e m ere
da se iz te sredine izdvoji i smesti u drugu sredinu koja će na njega
povoljnije uticati1.
GLAVA VIII

0

IZVRŠENJE OSTALIH VRSTA KAZNI
1. Izvršenje kazne ograničenja građanskih prava
, Član 77
Kazna ograničenja građanskih p rav a izvršuje se privrem enim bri
sanjem osuđenog iz biračkog spiska, razrešen jem od izborne funkcije
koju je vršio u društvenoj organizaciji! ili udruženju, kao i zabranom
javnog istupanja.
•r
Član 78
Privrem eno brisanje iz biračkog spiska spVovodi nadležni-narodni
odbor prem a odredbam a Zakona o biračkim spiskovima.

Razrešen je osuđenog lica od izborne funkcije koju je vršilo u
društvenoj organizaciji odnosno udruženju sprovodi društvena o rg an i
zacija odnosno udruženje u kome je osuđeni izbornu funkciju vršio.
Povereništvo unutrašnjih poslova, sreskog odnosno gradskog narodnog
odbora na čijem se području nalazi društvena organizacija odnosno
udruženje u Ц >те je osuđeni' vršio izbornu funkciju obavestiće organ
koji pretstavlja društvenu organizaciju odnosno udruženje da preduzme
odgovarajuće m ere radi razrešenja osuđenog od izborne funkcije.
Član 80
,
Lice osuđeno na ograničenje građanskih prava ne može istupati
pod svojim imenom javno preko štam pe ili rad 'ja ili govorom na zbo
rovima, sastancim a udruženja i drugim javnim skupovima.
Ako osuđeni javho istupi pod svojim potpisom preko štampe, ili
javno govori na zborovima ili drugim javnim sastancim a, kazniće se
za prekršaj novčanom kaznom do 2000 dinara, a u ponovljenom slu»
čaju kaznom zatvora do deset dana.
Član 81
Povereništvo unutrašnjih poslova sreskog odnosno gradskog n a
rodnog odbora vodiće evidenciju lica osuđenih na kaznu ograničenja
građanskih prava koja borave na njegovom području.

s

,

2. Izvršenje

zabrane bavljenja određenim zanimanjem
Član 82
Kazna zabrano bavljenja određenim zanim anjem izvršuje se odu
zimanjem osuđenom dozvole na osnovu koje je stekao pravo vršenja
tog zanim anja.
Izvršenje ove kazne sprovodi sreski odnosno gradski narodn*
odbor na čijem području osuđeni im a prebivalište, a ako prebivalište
nema gde mu je boravište.
Sreski odnosno gradski (rejons#i) narodni odbor vodiće evidenciju
lica osuđenih na ovu vrstu kazne koja borave na njegovom području.
\ «
3. Izvršenje kazne konfiskacije imovine
Član 83
Kazna konfiskacije imovine izvršuje se oduzimanjem imovine
osuđenog lica. Koja imovina može biti predmet konfiskacije određuje
ovaj zakon.
7

kazne,
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Osuđenom Licu oduzima se sam o ona im ovina koju je> im ao u
vrem e pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna konfiskacije
imovine.
\
(
^
Član 84
Licu osuđenom na kaznu konfiskacije imovine po pravilu se odu" zima nepokretna imovina.
Ako je osuđeno lice zem ljoradnik ne može mu se oduzeti' kuća
za stanovanje sa dvorištem i privredne zgrade uz kuću (na okućnici,
u/dvorištu) kao i poljoprivredno zem ljište u veličini potrebnoj za izdr
žavanje osuđenog L njegove porodice/
Ako se porod'ca osuđenog zem ljoradnika sastoji do itri člana raču
najući d osuđenog, osuđenom će se ostaviti jedan hektar obradive
površine. Kad je zem ljište slabe plodnosti osuđenom se može ostaviti
' i do dva hektara obradive -površine.
Kad osuđeni ima više od tri člana porodice, onda će mu se Za
svakog daljeg člana porodice ostaviti još 25— 40 ari obradivog
zemljišta. O vako će se postupiti sam o u pogledu onih člano-va poro
dice koji nem aju sopstvene zemlje.
O suđenim licu koje nije zem ljoradnik, n e može se oduzetii kuća
za stanovanje. Ako kuća ima dva ili više stanova, ili або osuđeni ima
v’še kuća, ostaviće mu še u svojinu jedan stan u jednoj od tih kuća.
Na predlog stanbem h o rg an a, a najdalje u rpku od tri meseca posle
izvršene konfiskacije, sud može narediti zam enu stan a ili kuće koja je
ostavljena osuđenom licu u svojinu za drugi odgovarajući stan ili kuću.
Član 85
Licu osuđenom na kaznu konfiskacije imovine mogu se od pokretnosti oduzeti sam o ove stvari: gotov novac i potraživanja preko iznosa
od 50.000 dinara, dragocenosti, skupoceni umetnički predm eti i kolek
cije, velike biblioteke, m otorna vozila i sprave, motorni čamci i bro
dovi, poljoprivredne m ašine i sprave ла pogon, inventar odnosno u re
đaji koji služe za obavljanje rad n je ili zanim anja i stoka preko broja
određenog u stavu 3 ovog člana.
Stvari koje osuđenom l;cu služe za vršenje zan ata odnosno zani*
m anja m ogu se oduzeti ako je izrečena kazna trajn e zabrane bavljenja
određenim zanim anjem , ili1 ako je osuđeno lice prestalo da se bavi
određenim zanatom odnosno zanim anjem .
Osuđenom licu zem ljoradniku ne m ogu se oduzeti dva vola ili dva
konja, jedna krava s teletom , dve krm ače i jedan vepar, pet prasadi
i pet ovaca ili koza.

J

J

Ako je osuđenom zemljoradniku glavno zanim anje stočarstvo
oetaviće mu se onoliki broj stoke koji je potreban za izdržavanie
njegovo i njegove porodice.
.
J
član 86
Ako je 'osuđeno lice član porodične zadruge ilii je susopstvenik
može m u se oduzeti sam o deo imovine koji njemu pripada ili deo koii
bi mu pripao u slučaju deobe.
Član 87
Konfiskovana irnovma postaje op ćen aro d n a imovina danom pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna konfiskacije imovine.
л

•
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Član 88
Lice u čiju korist postoji pravo plodouživanja (zakonsko ili uknji
ženo) ili pravo stanovanja na ko-nfiskovanim nepokretnostima ne onbi
ova prava konfiskacijom.
Svi ostali tereti na konfiskovanim nepokretnostim a brišu se, izu
zev kućnih i poljskih službenosti.
..
• i - •
• .
Član 89
Država odgovara samo za one obaveze osuđenog lica koje su
obezbeđene založnim pravom na konfiskovanoj imovini i to do visine
vrednosti stvari na kojoj postoji založno pravo.
' V ’
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Član 90
Ako osuđeno lice um re u međuvrem enu od pravosnažnosti p re
sude kojom je izrečena kazna konfiskacije imovine do izvršenja ove
kazne, im ovna, koja bi bila izuzeta od konfiskacije da je osuđeno lice
bilo -u životu za vreme izvršenja ove kazne, .pripada njegovim naslednicima.
f.
Član 91
Ako kazna konfiskacije imovine bude ukinuta, konfiskovana imo
vina vratiće se osuđenom licu odnosno njegovim naslednicima.
Ako vraćanje pojedinih delova konfiskovane imovine nije više
stvarno ili pravno mogućno, naknadiće se njihova vrednost u novcu
bez štete za osuđenog.
л
Odluku o vraćanju konfiskovane imovine, kao i odluku o visini
naknade, donosi sud koji je sproveo izvršenje kazne konfiskacije
imovine.
7*
4

’
л
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Protiv odluke suda iz prethodnog stava mogu se žaliti osuđeno
lice odnosno njegovi naslednici i javni tužilac'
Žalba se podnosi u roku od 8 dana po prijem u prvostepene odtoke.
Član 92
Kaznu konfiskacije imovine izvršuje sreski sud na čijem se po
dručju nalazi konfiskovana imovina osuđenog lica.
Kad se konfiskovana imovina nalazi na području više sreskih su 
dova, kaznu konfiskacije imovine izvršuje sreski sud na čijem se
području nalazi po vrednosti) najveći deo konfiskovanih nepokretnosti,
odnosno po vrednosti najveći deo pokretne imovine ako nema nepo
kretnosti.
Izvršenje kazne konfiskacije imovine sprovodi sudija pojcdinac.
Postupak po predm etim a izvršenja kazne konfiskacije imovine je
hitan.
Član 93
Sud koji je izrekao kaznu konfiskacije imovine dostavice radi
izvršenja pravosnažnu presudu sreskom sudu nadležnom za izvršenje
kazne konfiskacije imovine.
K ad sreski sud nadležan za izvršenje kazne konfiskacije imovine
primi presudu kojom je protiv nekog lica izrečena kazna konfiskacije
imovine, pribaviće po službenoj dužnosti podatke o nepokretnoj imo
vini osuđenog lica.
Član 94
Ako osuđeno lice nem a imovinu koja bi se po ovom zatfonu mogla
oduzeti, ili ako je imovina -koja se m ože oduzeti po vrednosti neznatna,
sud će doneti rešenje o obustavi; postupka izvršenja kazne konfiskacije
imovine. Ovo rešenje dostaviće se javnom tužiocu којг -protiv istog
ima pravo žalbe.
. Ako se po obustavi postupka utvrdi da je u vrem e pravosnažnosti
presude kojom je izrečena kazna konfiskacije imovine postojala imo
vina koja se po ovom zakonu niože konfiskovati, sud će naknadno
sprovesti postupak za izvršenje kazne konfiskacije imovine.
Član 95
Popis i procenu konfiskovanih pokretnosti i nepokretnosti vrši
sudija sa zapisničarom . Procena konfiskovanih stvari vrši se sam o u
slučaju ako na njima postoji zalo-žno pravo.
Konfiskovana imovina procenjuje^ se prem a stv arn o j vrednosti
na dan popisa. Procenu vrši sam sudija ili preko veštaka-procenitelja.
Ako se pojedini delovi. konfiskovane im ovine ne nalaze na po- ^
dručju suda koji sprovodi izvršenje kazne konfiskacije imovine, popis,

procena i druge radnje obaviće se preko suda na čijem se područiu
nalazi odnosna imovina-,, ..
•
j
Popisuje se i procenjuje sa m o 'o n a imovina osuđenog lica koia
se po ovom zakonu može oduzeti.
Svi državni organi kao i pojedinci dužni su da sudu pruže sva
obaveštenja u pogledu imovine osuđenog lica.
,

.

" Član 96

U zapisniku o popisu i proceni navešće se da li je bilo prigovora
u pogledu procene ili svojine .popisanih stvari k ao i druge okolnosti
važne za odluku suda.
' Sud je dužan da preduzm e.m ere koje su potrebne da se pop-sana
imovina sačuva, od razvlačenja, propadanja ili, uništenja.
Član 97 '
Po izvršenom popisu i proceni, pošto ispita osnovanost prigovora
u pogledu procene i svojine popisanih stvari,, sud će rešenjem utvrditi
koja se imovina osuđenom licu oduzima na osnovu sudske presude
, kojom , je izrečena kazna konfiskacije imovine.
Protiv rešenja iz prethodnog stava osuđeni, javni tužilac i dru^a
zainteresovana lica imaju pravo žalbe u roku od 8 dana.
Pravosnažno rešenje iz stava 1 objaviće se na šhod'an način.
Član 98
*
Osuđeno lice i druga lica koja na konfiskovanoj imovini ili na
kojem delu ove imovine imaju prava koja isključuju izvršenje kazne
konfiskacije imovine mogu svoja prava, bez obzira da li su ih isticali
u postupku izvršenja kazne konfiskacije imovine, ostvarivati sam o
tužbom u redovnom postupku u roku od godine dana od dana objavlji
vanja oglasa iz prethodnog člana.
Tužbom mogu biti zajednički tuženi država I osuđeno Jice. Tužba
se m ora dostaviti javnom tužiocu.
Član 99
Po pravosnažnosti rešenja iz člana 96 ovog zakona sud će konfiskovanu imovinu, izuzev nepokretnosti na kojima posl oj i pravo plodouživanja (zakonsko ili uknjiženo) ili pravo stanovanja, predati
mesnom (gradskom^ rejonskom) narodnom odboru na čijem se po
dručju nalazi imovina, ukoliko posebnim propisima nije drukčije
određeno. Dragocenosti, zlato i izrađevine iz zlata, kao i stran a sred
stva plaćanja predace se Narodnoj banci.

U pogledu konfiskovanih nepokretnosti sud će narediti da se u
zemljišnim knjigam a izvrše ,p otrebni upisi o prenosu i brišu svi tereti
osim onih iz člana 88 ovog zakona.
Član 100
Kad na konfiskovanim nepokretnostim a odnosno pokretnostima
postoji založno pravo, sud će, ukoliko .postoje tražbine založnih poverilaca, rešen jem utvrditi koji se založni poverioci i u kom iznosu imaju
namiriti iz vrednosti založene stvari.
Založni poverioci izmiruju se po redu prvenstva stečenog zalo
žnim pravom.
Protiv rešenja iz stav a 1 m ogu založni poverioci i javni' tužilac
podneti žalbu u roku od 8 dana.
Član 101
Kad rešenje iz prethodnog člana postane, pravosnažno sud će
otpravak snabdeven klauzulom izvrsnosti dostaviti radi isplate državnoj
banci.
Obaveze konfiskovane imovine isplaćuju se u gotovom novcu.
Član 102
Troškove izvršenja kazne konfiskacije imovine snosi država.
Član 103
Ako je iprotiv nekog lica pokrenut krivični tpostupak zbog krivič
nog dela za koje se može izreći kazna konfiskacije imovine, sud kod'
koga se vodi krivični postupak može na predlog javnog tužioca n are
diti da se pokretne stv ari koje bi došle pod udar konfiskacije u slučaju
da ta kazna bude izrečena popišu i zabrani njihovo otuđenje i opte
rećenje, a u pogledu nepokretnosti zabeleži u zemljišnim knjigam a
zabrana otuđenja i opterećenja.
Za sprovođenje m era obezbeđenja iz prethodnog stava nadležan
je sreski sud na čijem se području nalazi odnosna imovina.
Član 104
Ukoliko ovim zakonom nije što driigo propisano, u postupku izvr
šenja kazne konfiskacije imovine prim enjivaće se shodno odredbe
izvršnog .postupka.
Član 105
Ovlašćuje se M inistar pravosuđa FNRJ da u eaglasnosti s Mini
strom finansija FNRJ po potrebi donosi bliže propise za sprovođenje
odredaba o izvršenju kazne konfiskacije imovine. -

ч 4. Izvršenje novčane kazne
1
'
' Član 106'

*

Lice osuđeno na novčanu kaznu sud će u roku od tri dana po
pravosnažnosti presude pozvati da u roku određenom u presudi plat»
novčanu kaznu i) upozoriće g a da će se po isteku toga roka naplata
izvršiti prinudno.
‘
.
'
>
Član 107
Ako osuđeno lice kome je sud presudom ili naknadnim rešenjem
dozvolio da novčanu kaznu isplaćuje u otplatam a neuredno izvršuje
svoju obavezu, sud će opozvati odluku i narediti da se naplata pri
nudno izvrši'.
Na molbu osuđenog lica, s obzirom na njegove imovinske prilike,
sud može odložiti plaćanje novčane kazne najduže za godinu dana
računajući od dana pravosnažnosti presude.
' Protiv ovih rešenja suda nije dozvoljena žalba.
Član 108
Prinudna naplata novčane kazne do iznosa od 10.000 dinara može
se vršiiti sam o iz pokretne imovine osuđenog lica. Ako je izrečena
kazna u iznosu preko 10.000 dinara, prinudna naplata vršiće se prven
stveno iz pokretne imovine.
Za postupak prinudne naplate novčane kazne važe propisi izvr
šnog postupka'
Član 109
Neće se pristupiti prinudnoj naplati novčane kazne dko je oči
gledno da se sprovođenjem izvršenja novčana kazna ne bi mogla
naplatiti.
Član 110
Ako se novčana kazna nije mo-gla prinudno naplatiti, sud koji
je doneo presudu ppstupiće izvršenju kazne zatvora u smislu odredbe
člana 59 Krivičnog zakonika.
Član 111
Ovlašćuje se M inistar pravosuđa FNRJ da po potrebi donosi bliže
propise za sprovođenje odredaba o izvršenju novčane kazne.
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UPUĆIVANJE U ZAVOD RADI ČUVANJA I LEČENJA
Član 112
M era bezbednosti upućivanja u zavod za duševno bolesna lica 5li
drugi zavod za čuvanje i lečenje 'izvršuje se u odgovarajućem zavodu
opšte zdravstvene službe.
U koje će se zavode ova lica upućivati na čuvanje i lečenje odre
đuje sav et za narodno zdravlje i socijalnu politiku narodne republike
u sporazum u sa m inistrom unutrašnjih poslova narodne republike.
Ako u jednoj narodnoj republici ne postoje zavodi u koje bii mogla
biti sm eštena lica prem a kojima treba priraeniti ovu meru, ona mogu
biti upućena u takve zavode u drugoj narodnoj republici prema raspo
redu koji će propisati Savet za narodno zdravlje i. socijalnu politiku
FNRJ u sporazum u sa M inistrom unutrašnjih poslova FNRJ.
л
,
Član 113
M eru bezbednosti upućivanja u zavod ža duševno bolesna lica ili
drugi zavod za čuvanje i lečenje sprovodi poverenik unutrašnjih po
slova sreskog odnosno gradskog narodnog odbora na čijem području
boravii lice prem a kom e je ova m era određena.
%

Član 114

Lica prem a kojima je izrečena m era bezbednosti upućivanja u
zavod za duševno bolesna lica ili drugi zavod« za čuvanje i lečenje
biće po pravilu izdvojena od ostalih bolesnika u zavodu. .

0
stanju zdravlja hca koje je upućeno na čuvanje i lečenje uprav
zavoda će obaveštavati krajem svakog trećeg meseca sud koji je
odredio ovu m eru:'
v
‘
Član 115
Ako sud utvrdi da je osuđeno lice sa sm anjenom uračunljivošću
izlečeno i odluči da ostatak kazne strogog zatvora ili zatvora ima da
izdrži, osuđeni će biti upućen da ostatak ove kazne izdrži u kaznenopopravnoj ustanovi.

ODUZIMANJE
PREDMETA
9
+
Član 116
'
Oduzimanje predmeta koji su upo-trebljeni ili bili: nam enjeni za
izvršenje krivičnog dela, ko j' su nastali izvršenjem krivičnog dela ili
koji su dobi jen i kao nagrada za izvršenje krivičnog dela, vrši sud koji
je izrekao prvostepenu presudu.
Prem a prirodi predm eta a ла osnovu posebnih propisa sud će
odrediti da li će se oduzeti predm et prodati, uništiti, ili će se čuvati u
sudu ili ustupiti! drugom državnom organu.
i
'
•
GLAVA XI
PROTERIVANJE IZ ZEMLJE
Član i 17
Strancu protiv koga je izrečeno p ro tenvanje sa teritorije F edera
tivne N arodne Republike Jugoslavije odrediće poverenik unutrašnjih
. poslova sreskog odnosno gradskog narodnog odbora na čijem području
boravi rok u kome će biti dužan da napusti teritoriju Federativne
Narodne Republike Jugoslavije. O vaj rok n e može biti kraći od tri
dana računajući od dana saopštenja rešenja.
Ako stran ac u određenom roku ne> napusti teritoriju Federativne
Narodne Republike Jugoslavije, poverenik unutrašnjih iposlova odrediće
m esto u kome će boraviti sve dok ne napusti teritoriju Federativne
Narodne Republike Jugoslavije. Ovo m esto stran ac n e sm e napustiti
bez odobrenja poverenika unutrašnjih poslova na čijem se ipodručju
nalazi, osim u slučaju kad napušta teritoriju Federativne N arodne
Republike Jugoslavije.
.Stranac koji bez odobrenja napusti mesto boravka određeno po
prethodnom stavu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom do 5.000
dinara ili .kaznom zatvora do 30 dana i uputiti prinudno na boravak
u određeno mesto.
Član 118
Dok traje m era proterivanja strancu je zabranjen dolazak na
teritoriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
Stranac koji prekrši ovu zabranu kazniće se novčanom kaznom
do 5.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, a po izdržanoj kazni
biće prinudno udaljen sa teritorije Federativne Narodne Republike
+
f
\

Jugoslavije ako je državljanin susedne države. Ako stran ac nije
državljanin susedne države postupiče se po prethodnom članu.
Član 119
v M eru bezbednosti proterivanja iz zem lje izvršuje poverenik unu
trašnjih poslova sreskog odnosno gradskog narodnog odbora na čijem,
području stranac boravi.
Ako je proterivanje iz zem lje izrečeno uz kaznu stro g o g zatvora
ili zatvora, pfo ten v an je izvršuje poverenik unutrašnjih poslova sreskog
odnosno gradskog narodnog odbora na čijem području se nalazi1 kaz[leno-popravna ustanova iz koj'^ je osuđeni stran ac pušten na slobodu.
DEÖ
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‘GLAVA XII
IZVRŠENJE KAZNE STROGOG ZATVORA I ZATVORA
Član 120
Maloietnici osuđeni na kaznu strogog zatvora ili zatvora u tra 
janju preko tri m eseca izdržavaju kaznu u kazneno-popravnim domo
vima za maloletnike. ч'
Lice koje izdržava kaznu može b’tii zadržano u kazneno-popravnom domu za m aloletnike i posle navršene osam naeste godine života
" a k o ka^na-još tra je sve dok ne završi započeto izučavanje zanata ili
drugu stručnu obuku.
Član 121
U kazneno-popravnom domu za maloletnike osuđeni se raspore
đuju i sm eštaju po grupam a. Raspored u grupe vrši upravnik doma u
sporazum u sa lekarom i vaspitačim a prem a u zrastu maloletmka, nji
hovim ličnim osobinam a i vrsti učinjenog krivičnog dela.
Član 122
\
■)
U kazneno-popravnom domu za maloletnike o rg an iz u ju .se indu-,
strisko i zanatske radionice, poljoprivredna ekonom ija, kao i stručna
obuka, kulturno-prosvetna, vaspitna i fiskulturna nastava.
0 izvršenju ovih m era s ta ra se upravnik kazneno-popravnog doma.
Za sprovođenje kulturno-prosvetne, vaspitne i fiskulturne nastave
postoji grupa vaspitača.

Ü k a zn en o -popr avn om dom u za m aloletnike posto-je stručne zai
ti a tsk e i poljoprivredne škole, a po p otrebi organizuje se dopunska
nasbawa za opšte obrazovanje.
N
Ako u kazneno-popravnom domu za miailoletnike ne postoje p o je
dine vrste škola za stručno obrazovanje, osuđeni mailöletmci mogu ih
pohađati van doma pod nadzorom vaspitača.
Član 124
Izbor posla za- osuđene maloletnike vrši se prema njihovim fizič
kim sposobnostim a; ličnim osobinama i naklonostim a za< određenu
vrstu poslia. . ; ,
Radno vrem e.za osuđene m aloletnike kraće je nego radno vreme
za odrasle osuđene. U radno vreme uračunava se i vreme provedeno
u. školi:
• '
*
r ■
Nadzor nad životom i radom m aloletnika vrše vaspitači.
4
’ •. /
Član 125
Mailoletnicima može upravnik doma odobriti otsustvo radi poseteroditelja odrt osno drugih bliskih srodnika. Ö tsustvo ne može biti duže
od 14 daina.
*
x
Vreine provedeno na otsustvu uračunava se u ro k izdržavanja
kazne.
*
* Član 126
Kaznu zatvora do tri meseca kao i o statak kazne zaitvonai ili s tro 
gog zatvora koji po uračunatom pritvoru ili istražnom zaitvoru ne p re
lazi tri meseca maloletnici izdržavaju u zatvoru.
U zatvoru i ula radu maloletnici m o raju biti odvojeni od odraslih
osuđenih.
✓
‘
i
‘
M-ailo 1etnici m ogu biti uposleni sam o na radu koji odgovara n ji
hovom uzrastu i fizičkim sposobnostim a. Radno vreme traje najviše
šest časova.
‘
Član 127
Odredbe ovog zakona o izdržavanju kazni stro g o g zatvora i
zatvora i o upnavtfjanju, staran ju i nadzoru nad kazneno-popravnim
domovima za odrasle priinenjivaće se i u kazneno-popravnim dom o
vima za maloletnike ukoliko u ovoj glavi zakona nije drukčije p ro 
pisano.
Disciplinska) kazna predviđena u članu 58, stav 2, tačka. 2) i 3)
ovog zakona ne može se prim enjivati prema maloletnicima.
Bliže odredbe o kućnom redu u kazneno-'popravnim domovima za;
maloletnike propisaće M inistar unutrašnjih poslova FNRJ.

.

.

IZVRŠENJE VASPITNO-POPRAVNIH MERA
s.
1. Vaspitno-popravni domovi

v

*
Čl>an 128
Za izvršenje via<spitno-popravne m ere upućivanja u, vaspitno-po
pravni dom postoje vaspitno-popravni domovi za maloletnike.
Muška i ženska lica sm eštaju se u posebne v asp itno- p o pr avn e
domove ili u jed an dom ali odvojeni jedni od drugih.
Član 129
M aloletnik prem a kom e je izrečena vaspitno-popravna menai upućivanja u vaspitno-popravni dom p redaje se povereništvu unutrašnjih
poslova sreskog odnosno grad sk o g n aro d n o g .odbora n a čijem se
.području nailazi sud k o ji je ovu meru izrek ao da giai uputi ii vaspitnopopravni dom.
• '•
M aloletnici se upućuju u vaspitno-popravne domove prem a ra sp o 
redu koji odredi m inistar unu trašn jih posloVia narodne republike, odno
sno M inistar un u trašn jih poslova FNRJ.
Član 130
V aspitno-popravnim domom u p rav lja upravnik k o ji se stara o
~životu, radu i prevaspitavanju maloletnika.
j(J vaspitno-popravnom domu p o sto ji savetodavni o d b o r k o ji spored
upravnika doma sačinjavaiju šef .grupe vaspitača nlekair doma.
U pravnik doma dužan je u svim važnijim pitanjim a upravljanj/a»
dom om i prevaspitavanjia; m alolćtnika saslušati m išljenje savetodavn o g odbora.
N adzor nad vaspitno-popravnim domovima ža maloletniike i sta
ranj e o sta n ju u njim a vrši m inistar unutrašnjih posfoviai narodne
republike.
Član 131
Prevaspitavianjem m aloletnika rukovode vaspitači.
M aloletnici su podeljeni u grupe. Svakom grupom rukovodi jedan
vaspitač.
.
Član 132
U V aspitno-popravnom domu maloletmcimai se om ogućuje izuča
vanje zanata, stru čn o i osnovno obrazovanje radi čega se org an i zu ju
industriske i zanatske radionice, stručne zanatske škole i škole za
osnovno obrazovanje. ,
Ako 'ovakve škole n e p o sto je u vaspitno-popravnom domu, m alo
letnici ih mogu pohađaiti i van dom a pod nadzorom vaspifcača.

*

Osnova za prevaspitavanje mia'loletnika u vaspitno-popravnem
domu jeste učenje i rad. Radno vreme m ože trajati'n ajv iše šest časoviai
dnevno. U radno vreme uračunava se i vreme provedeno na učenju
u školi.
* * x
Člisin 134
Mailoletnici se m o |u kretati van vaspitno-popravnog domai samo
u p ratn ji vaspitaoa.
Roditelji mogu posećiv-ati m aloletnike najviše četiri puta godišnje,
a druga lioa. samo p o odobrenju upravnika doma.
M aloletnici se mogu dopisivati sa roditeljima:, braćom i sestram a,
a sa drugim licima ako dobiju o dobrenje upravnika doniiai
Mal bi etnicima! može upravnik doma odobriti otsustvo do 14 dana
radi posete roditeljiai odnosno drugih bliskih srodnika. Vreme prove
deno na O'tsustvu uračunaiva se u boravak u vaspitno-po pravnom domu.
Bliže odredbe o unutrašnjem uređenju vaspitno-popravnog doma
propisaće se pravilnikom o kućnom redu koji donosi M inistar unu
trašnjih poslovnu FNRJ.
*
Ölan 135
Malofetnici su dužni pridržavati se pravila o kućnom redu va'r
spitno-popravnog doma.
Za povredu pravUa kućnog reda mogu se izreći sledeće disci
plinske kazne:

1) opomena,
2), ukor,

. . .

/

3) lišenje praviai dopisivanja dO' tri meseoai,
4) zabrana izlaska iz doma do 4 dana i
5) zatvor u posebnoj p ro sto riji d o 2 časa dnevno, Viajduže 3 daniar
uzastopce.
Disčiplinske kazne izriče upravnik doma.
Član 1.36
Ako maloletniik svojim radom i vladanjem pokaže da se popravio
tako da bi mu se m ogao skratiti boravak u vaspitno-popravnom domu
ili bi se m ogao iz doma ucpšte otpustiti, upravnik doma, po saslušanju
savetodavnog' odbora, dostaviće o tome obrazloženi predlog nadle
žnom sudu.
M aloletnik će se otpustiti iz vaspitno-popravnog donua kad istekne
vreme na koje je u dom upućen, odnosno kad sud odredi da se malo
letnik otpusti iz doma i pre isteka tog vremena.

•

2. Vaspitne ustanove za maloletnike
' Član 137
■ Lr
V aspitno-popravna mera upućivanja u vaspitnu ustanovu izvr
š u je se sm eštajem m aloletnika u vaspitnu .ustanovu kojiai je za tu
.svrhu određena.
Za izvršenje vaspitno-popravne mere- -up ući vamj a u vaspitnu usta
novu m ogu se osnivati posebne vaspitne ustanove ili upotrebiti posto
jeće viaspitne ustanove.
U vaspitnim ustanovam a muška i ženska lica m oraju biti odvo
jen a jedni od drugih.
. *
U koje će se vaspitne ustanove upućivati maloletnici prem a k o 
jim a je ova mera određena i u ređ en je ovih ustanova pro pisaće vlada
narodne republike na predlog saveta za narodno zdravlje i s-ocijalnu
politiku i saveta za prosvetli, nauku i kulturu narodne republike.
V ;e
,
-* '
. ‘ v' *.
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Član 138
Kad sud izreče meru upućivanja u vaspitnu ustanovu, izvestiće o
tome organ starateljstv a na svom području. O rgan starateljstva uputiće maloletmkia u određenu va»spitnu ustanovu. '
41 ' .
‘.t
•
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Čl an 139
i
Odredbe člana 136 ovofe zakona prim enjuju se i prem a maloletnicima koji su up u ćen i'u vaspitnu ustanovu.
rf:' V'tj i ; .
GLAVA XIV
IZVRŠENJE MERA BEZBEDNOSTI
Član 140
O dredbe čl. 1>2— 115 ovog zakona prim enjuju se i premai mailo1etnicima'.
GLAVA X V
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

^

Član 141
P ropisi doneti na osnovu Zakona o izvršenju kazni od 12 oktobra
1948 godine i radi njegove prim ene ostaju na snazi dok se ne donesu
novi saglasno.o'dredbaimia/ o v o g zakona.

no

Neizvršene itoaane konfiskacije imovine po presudam a k o je su
postale pravosnažne pre stupanj® n a snagu ovog zakona, izvršiće se
po propisima ovog zakona.
Likvidacija obaveza i potraživanja konfiskovane imovine fizičkih
i pravnih lica po k ojim a je konfiskacija sprovedena posle 19 m arta
1949 godine izvršiće se po propisiniia Uredbe o. likvidaciji odnosa nasbailih konfiskacijom imovine (»Službeni list FNRJ« broj 23/49), s tim
da rokovi iz člana 7 ove Uredbe teku od dana stupanja n a snagu ovog
zakona.
»
Član 143
•Ministar narodne odbrane može osnivati vojne zatvore zai izdrža
vanje kazni vojnih lica koje prem a članu 3 ovog zakona izvršuju organi
M inistarstva narodne o d b ran e i u skladu sa “odredbam a ovog zakona
propisati što je potrebno u v p i sa izdržavanjem tih kazni.
O vlašćenja data ovim zakonom M inistru unutrašnjih poslova FNRJ
ima .u pogledu zatvora i lica iz p rednjeg stava Ministar narodne
odbrane.
• Član 144 •
Ovlašćuje se Minister unutrašnjih poslova FNRJ da po potrebi
donosi bliže propise, za sprovodenje odredaba ovog zakona, ukoliko
ovim zakonom nije drukčije određeno, v
ČLam 145
•
V1 •'
v
. »»•.
Stupanjem na smagu ovog zakona prestaju važiti Zakon o izvr
šenju kazni od 1-2 oktobria 1948 godine .i Zakon o konfiskaciji imovine
i o izvršenju konfiskacije od 27 jula 1946 .godine.
. Član- 146
Ovaj zakon stupa na snagu tridesetog dana ffb objavljivanju u
»Službenom listu Federativne N arodne Republike Jugoslavije«.

OBRAZLOŽENJE
PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI, MERA BEZBEDNOSTI
I VASPITNO-POPRAVNIH MERA
Krivični zakonik k o ji je donela Narodna skupština FNRJ 27 fe
bruara ove godine sadrži novi sistem kaznenih mera i osnovniai načel,a
o njihovom izvršenju. Predlog zakona koji se sada podnosi Narodnoj
skupštini FNRJ u skladu je sa načel imaj usvojenim u novom Krivičnom

zakoniku i upotpunjava naš krivično-pravni sistem, jer on pretstavlja
razradu osnova i principa po kojima će se izvršavati pravosnažno izre
čene kaznene mere.
Naš sistem izvršenja kazni usvojen odmah posle oslobođen jia i
dalje razrađen u postojećem Zakonu o izvršenju toaizni od 1948 godine
pokazao je u praksi da u osnovi odgovara bitnim postavkam a o cilju
kazne koje predvida naš Krivični zakonik. Stoga se glavni principi
ovog zakonskog predloga u osnovi ne razlik u ju od onih na kojim a je
već izgrađen naš sistem izvršenja kazni. Ali, pošto naš novi Krivični
zakonik ukida neke. vrste kazni koje su ranije postojale u našem k a
zneno-popravnom sistemu, a uvodi i neke nove kaznene mere, potrebno
je sa tim uskladiti i naš sistem izvršenja tih m era. Predlogom Zakona
0 izvršenju kazni, mera bezbednosti i vaspitno-popravnih imena izvr
šeno je usklađivanje našeg sistem a izvršenja kaznenih m era sa siste
mom usvojenim u novom Krivičnom zakoniku i bliže je određen način
izvršenja ovih merai.
*
7
Jedna od glavnih odlika predloženog zakona sastoji se u tom e što
se njime bliže razrađ u je izvršenje pojedinih v rsta kaznenih mena', pri
čemu se detaljn ije n eg o u dosadašnjem zakonu reg u liše'položaj osuđe
nih lica za vreme izvršenja tih m era. Na ovaj niačin se učvršćuju za
konske garancije za pravilno i zakonito izvršenje kaznenih mera.
Pored to g a u ovom zakonskom predlogu obrađene su u posebnim
odeljcima izvesne kazneno-popravne ustanove (na primer, zaštitni'dom
za-osuđene porodilje) i bliže reguilisan režim u tim ustanovam a. Time
su ozakonjene već postojeće, napredne .i hum anitarne ustanove našeg
sistem a izvršenja kazni.
U predloženom zakonu nalaze se i odredbe oizv ršen ju kazni k o n 
fiskacije imovine i novčane kazne, dok izvršenje tih k a z n i'n ije bilo
norm irano u postojećem Zakonu o izvršenju kazni. Na ta»j naičin su
sve odredbe o izvršenju kazni objedinjene u jednom zakonu.
Važnije k arak teristik e ovog zakonskog predloga su sledeče:
1)
Predloženi zakon o izvršenju kazni, m era bezbednosti i vaspitnopopravnih merai izrađen ie na principu da osuđeno lice ne gubi sva
prava i da se ne prepušta sam ovolji državnog o rg an a koji izvršuje
kaznu. P rem a osuđenom licu za učinjeno krivično delo mogu se izvr
šavati sam o one kazne, mere bezbednosti i vaispitno-popravne mere
koje su propisane u zakonu i k o je su izrečene u sudskoj odluci. .
Pored toga kazne, m era bezbednosti i vaspitno-popravne m ere
srne ju izvršavati sam o na. način propisan zakonom , a p ri tom e prava
osuđenog lica m ogu se ograničavati samo^ ukoiliko su mu ona oduzeta
izrečenom kaznenom merom. P rava k o ja osuđenom primenotm kazne
ne m ere nisu oduzeta priznaju mu se i za vreme izdržavanja kazne
1 m oraju biti respektovana.

/ Kazne stro g o g zatvora i zaitvora izdržavaju se u kazneno-poprav
nim 'ustanovama s tim da pojedini osuđeni ove kazne m ogu izdržavati
i u posebnom za to određenom domu. Bremenite žene u vrem enu od
tri meseca pre p o ro đ aja do jedne godine starosti deteta izdržavaju
kaznu u zaštitnom domu m osuđene рбшсШје. Za osuđene k o ji boluju
od teških hroničiTih obolj enjiai postoji zdravstveni kazneno-popravni
dom. Maloletnici kaznu strogog zatvora i zatvora izdržavaju u poseb
nim kazneno-popravnim domovima.
Kaizneno-popravnim domom upravlja.upravnik koji rukovodi svim
službamai u ustanovi i stara1se o izvršenju kazni, kao i primeni zakona
i drugih propisa pri radu ustanove. U svakom domu p o sto ji organizovana služba za prevaspitavanje osuđenih, k a o i služba za zdravstvenu
zaštitu osuđenih. Pored toga u svakom domu postoji savelodavni odibor
kao obavezni konsultativni' organ upravnika po svim važnijim pita
njima upravljanja ustanovom. Kazneno-popravne ustanove, po pravilu,
su republičke ustanove, lala Ministar u n utrašnjih poslova FNRJ može
osnivati i savezne kazneno-popravne ustanove.
N adzor nad kazneno-popravnim ustanovam a vrši m inistar unu
trašnjih poslova narodne republike. U tom cilju on je dužan određi
vati povremene inspekcije kazneno-popravnih ustanova. M inistar unu
trašnjih poslovai FNRJ vrši opšti nadzor nad svim kazneno-popravnim
ustanovam a u zemlji i sta ra se o pravilnom i jedinstvenom izvršavanju
kazni u njim a. Osim toga, inspekciju u kaizneno-popravnim ustanovam a
mogu vršiti lica koja za to ovlaste prezidijumi narodnih skupština. Osu
đenima je dato, pravo da se mogu žalitii službeniku koji' vrši inspekciju
bez prisustva službenika kazneno-popravne ustanove.
D osadašnje iskustvo pokazalo je da u kazneno-popravnim ustano
vam a treba da postoji posebno čuvarsko osoblje, koje je obučeno za
pravilan odnos prem a osuđenima. Radi' toga zakonski; predlog predviđa
postojanje čuvara u kazneno-popravnim ustanovam a zđ vršenje čuvarske službe, k a o i ovlašćenje za M inistra unutrašnjih poslova FNRJ
da donese bliže propise o organizovanju ove službe.
2)
Sistem izvršenja kazni u jednoj zemlji karakteriše se prema
sistemu koji se primenjuje u pogledu izvršenja kazni lišen ja slobode.
Stoga je kao centralno pitanje u ovom predlogu obrađena m aterija
izvršenja kazni strogog zatvora i zatvora.
Osnovni principi o izvršavanju kazni strogog zatvora i zatvora
koje sadrži ovaj predlog ne razhkuju se bitno od onih koji su prihva
ćeni u danas postojećem Zakonu o izvršenju kazni, ali je u predlogu
bliže regulisan položaj osuđenih za vrem e izdržavanja kazni.
Ministar unutrašnjih poslova narodne republike, odnosno M inistar
unutrašnjih poslova FNRJ za savezne kazneno-popravne ustanove, odre
đuje raspored o upućivanju osuđenih u pojedine kazneno-popravne
fi St. beleške IV r. г.
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ustanove. Upućivanje na- izdržavanje kazne m ora1 se po pravilu izvršiti Ji roku od-'tri dana po prijemu pravosnažne presude; O dlaganje
izvršenja kazne može se dopustiti sam o licima koja nisu u pritvoru ili
istražnom zatvoru i to u slučaju bolesti dok ona traje, kao i u slučaju
sm rti u porodici ili’ radi dovršenja neodložnih radova ali najduže za
dva meseca. Trudnim ženam a početak izdržavanja kazne odlaže se
za vrem e od tri meseca pre porođaja do navršetka osam meseči života
deteta.
Iskustvo u pogledu izdržavanja kazne u sam icam a, kakav je sistem
primenjen u blažem ili strožijem obliku u raznim zem ljama, pokazalo
je negativne rezultate.. U sam ljenje osuđenika za k raći ili duži vrem en
ski period po pravilu izaziva kod njega duševni porem ećaj, a kod onih
koji ne pretrpe duševni slom n astaje slabljenje volje i otežava se
znatno vraćanje društvu. Imajući na umu ove štetne posledice, ćeliskog
sistem a.ii prevaspitavanja koje treb a da .se kod osuđenih postigne za
vrem e izdržavanja kazne, kod n as je odm ah posle- oslobočlenja zemlje
zaveden sistem zajedničkog izdržavanja kazne, koji je zadržan i ra z ra 
đen i u ovom predlogu. Osuđeni se. izdvajaju u grupe prema njihovim
ličnim osobinam a,-vladanju i životu pre osude i za vrem e izdržavanja
kazne, kao ii prem a m eram a za prevaspitavanje koje se mogu zajed
nički prim eniti ria celu grupu. Pojedine 'grupe osuđenih odeljene su
jedna od drugih da bi se izbegao štetni uticaj na-one koji se za kraće
vrem e mogu popraviti. Sam o izuzetno, ako lična svojstva osuđenog i
njegovo ponašanje ukazuju da je opasan po sigurnost ili prevaspita
vanje drugih osuđenih, može se odrediti usam ljenje čije ’je »trajanje
ograničeno..
'
. '
'V
U ‘Krivičnom zakoniku postavljena su osnovna načela o pravima
i dužnostim a. osuđenih za vrem e izdržavanja' kazne lišenja slobode.
Ovim zakonskim predlogom te osnovne postavke bliže su razrađene.
O dređeno je na k oji način osuđeni izvršavaju svoju radnu obavezu i
norm irano je da se osuđeni mogu određivati na prekovrem eni rad sam o
po opštim propisima koji važe za ovakav rad. Osuđenima je zagarantovano i pravo na nagradu za rad kao i zdravstvena zaštita i osigu
ranje u slučaju nesreća na poslu. O dređeno je da osuđeni mogu pismeno
opštiti sa svim a državnim organim a u cilju zaštite svojih prava .1 da
je uprava kazneno-popravne. ustanove dužna da ih u tom e pomogne.
Bliže je određeno pravo osuđenih na dopisivanje, prim anje poseta i pri
m anje paketa. Istovrem eno je postavljano da je upravnik kaznenopopravne ustanove dužan da se sta ra da prava priznata osuđenim a ne.
budu uskraćena, čime se doprinosi osiguravanju ostvarivanja prava
osuđenih.

Posebna pažnja poklonjena je pitanju prevaspUavanja osuđenih
za vrem e izdržavanja' kazne. Za prevaspitavanje osuđenih u svakoj
kazneno-popravnoj ustanovi organizuju se industriska pređuzeća, za
natske radionice i ekonomije za rad osuđenih, kao i stručne zanatske
škole i kursevi, kursevi za opšte obrazovanje i analfabetski tečajevi.
Osim toga u kazneno-popravnim ustanovam a postoji biblioteka iz koje
se osuđenima d aju 'k n jig e na čitanje, a pojedini -osuđeni' mogu dobiti
dozvolu da nabavljaju i čitaju i dtuge knjige čija sadržina nije u suprot
nosti sa prevaspitavanjem osuđenih. Za sprovođenje m era prevaspitavanja postoji u kazneno-popravnoj ustanovi grupa vaspitača.
Osuđeni se po pravilu moraju uposliti u preduzeću, zanatskim ra 
dionicama ili.fta ekonomiji kazneno-popravne ustanove. Izvan kaznenopopravne ustanove osuđeni mogu biti uposleni tek pošto provedu odre
đeno vrem e u kazneno-popravnoj ustanov».
Lica osuđena na kaznu strogog zatvora raspoređuju se po p ra
vilu fia fizičke radove, dok se lica osuđena na kaznu zatvora raspore
đuju na poslove koji, odgovaraju njihovoj stručnoj spjemii i sposobno
stima, a ako se odrede na fizičke poslove koji ne odgovaraju njihovom
ranijem zanimanju, .oni m oraju biti lakše prirode. Dalja razlika u po
gledu načina izdržavanja kazne strogog zatvora i kazne zatvora po
stoji j u pogledu dopisivanja, prijema pose te i prijem a paketa, pri
čeitiu je blaži režim predviđen za lica osuđena na kaznu zatvora.
Cilj prevaspitavanja u kazneno-popravnim ustanovam a jeste po
pravljanje osuđenog da bi on d i o vraćen društvu kao njegov koristan
'i disciplinovan član. Iskustvo je pokazalo da neki od osuđenih i pored
pozitivnog' dejstva kazne na njih nisu po otpuštanju чпа slobodu, mogli
odmah da še uposle. Zato su u, c’lju pružanja pomoći.Ucuna otpušteni/n
iz kazneno-popravnih ustanova organizovani posebni odbori građana
pri sreskim i gradskim narodnim odborima. Predlog zakona predviđa
da ovi odbori ukazuju pomoć licima otpuštenim iz kazneno-popravn'h
ustanova ako ona to traže, pa će za pružanje m aterijalne pomoći ovi
•odbori irnati na raspoloženju novčana sredstva iz posebnog fonda.
3)
Pored osnovnog pitanja — načina izvršenja kazni strogog
zatvora i zatvora — u predlogu- zakona razrad u je.se i nač-n, izvršenja
ostalih vrsta kazni. Načm izvršenja nekih od ovih kazni određuje sam a
njihova priroda, kaö na primer kazne ograničenja građanskih prava
u odnosu na brisanje osuđenog lica iz biračkog spiska Чв raz^ešenje od
izborne funkcije koju je vršilo u udruženju ili' društvenoj organizaciji.
To isto važi i u pogledu izvršenja kazne zabrane bavljenja određenim
zanimanjem. U tom e pogledu zakonski predlog ne razlikuje se bitno
od postojećeg Zakona o izvršenju kaznr. Međutim, u ovom zakonskom
predlogu razrađena je m aterija izvršenja kazne konfiskacije imovine

i novčane kazne, koje kazne postojećim Zakonom o izvršenju kazni
nisu bile obuhvaćene. Kod odredaba o konfiskaciji imovine k arakteri
stično je da še tačno određuje koja se imovina m ora ostaviti osuđe
nom licu odnosno njegovoj porodici za život i izdržavanje. Pri tome
treba istaći da se konfiskacija provodi u načelu sam o na nepokretnoj
imovini, dok pokretne stvari dolaze u, obzir sam o izuzetno i to one
koje su u zakonu izrično pobrojane stvari. Zakon predviđa da se
zemljoradniku i njegovoj porodici ostavlja zem ljište za obradu odre
đene veličine, koja se povećava sa brojem članova porodice; zem ljo
radniku se takođe ne m ože oduzeti kuća za stanovanje sa dvorištem
\ privrednim zgradam a uz kuću. Ako osuđeno lice nije zemljoradnik
ima mu se ostaviti u svojini jedan stan. Sam postupak konfiskacije
donekle je uprošćen i u isto vrem e date su veće garan tije za pravilno
sprovođenje konfiskacije (popis i procenu konfiskovanih .predmeta vri i
sudija sa zapisničarem ; ako dođe do ukidanja kazne konfiskacije osu
đenom licu ili njegovim naslednicima v raća -se iifiovina koja je odu
zeta, a sam o izuzetno daje se um esto te imovine njena vrednost u
novcu). U pogledli izvršenja novčane kazne osnovne odredbe sadržane
su već u Krivičnom zakoniku, tako da predlog Zakona reguliše još
sam o način prinudne naplate i pitanje davanja mogućnosti osuđenom
licu da odloži plaćanje novčane kazne. U pogledu prinudne naplate
novčane kazne pred'log zakona postavlja pravilo da se naplata novčane
kazne do iznosa.od deset hiljada dinara vrši sam o iz .pokretne imovine,
a tek preko ovog iznosa i iz nepokretne ali i tada prvenstveno iz po
kretne. Ovo je u skladu sa karakterom novčane kazne i time se hoće
sprečiti da ona pređe u kaznu konfiskacije imovine. U pogledu odla
ganja plaćanja novčane kazne predlog predviđa ovlašćenje za sud da
ovo odlaganje može odobriti.
4)
Zakonskii predlog dalje razrmđuje način izvršenja mera bezbe
dnosti. ‘
M era bezbednosti upućivanja u zavod za duševno bolesna lica ili
drugi zavod za čuvanje i lečenje izvršuje se u zavodima opšte zdrav
stvene službe, a prema opštem rasporedu koji određuje savet za na
rodno zdravlje i socijaln^i politiku narodne republike. Lica prema ko
jima je izrečena o v a 'm era po pravilu su odvojena od drugih bolesn;ka
u zavodu. U prava zavoda dužna je na kraju svakog trećeg meseca
obavestiti sud koji je ovu meru ocfredio o stanju zdravlja ovih lica,
kako bi sud m ogao doneti odluku o upućivanju osuđenog na izdrža
vanje kazne, odnosno o puštanju na slobodu.
M eru bezbednosti oduzim anja predmeta izvršuje sud koji je izreкао prvostepenu presudu. On odlučuje da 1’ će se oduzeti predmet pro
dati, uništiti ili eventualno čuvati.

Meru bezbednosti proterivanje iz zemlje izvršuju organi unutra• šnjih poslova. Ukoliko se proterivanje ne bi moglo izvršiti', stranom
"državljaninu može bit' određeno .prinudno,boravište sve dok ne napusti
teritoriju naše zemlje.
5)
Zbog stava našeg krivičnog zakonodavstva prem a maloletnicima, a prema principima usvojenim u Krivičnom zakoniku, u predlogi*
ovog ‘zakona odredbe o izvršenju kazni i drugih m era prema maloletnicima izdvojene su u posebni deo.
K aznu.strogog zatvora » zatvora maloletnici izdržavaju u kaznenopopravnim domovima za maloletnike koji su posebno uređeni za nji
hovo prevaspitavanje. U njima se maloletnici sm eštaju po grupam a
prema vrsti krivičnih dela, uzrasta i ličnim osobinam a, ali dodir između
pojedinih grupa nije zabranjen. Raspored u grupe vrši upravnik doma
v saradnji s, lekarom doma i vaspitačima. Za prevaspitavanje malolet* nika u domu postoje industriske i zanatske radionice, poljoprivredne
ekonomije a organizovana je stručna obuka kao i kulturno-prosvetna,
vaspitna ч fiskulturna nastava. M aloletnicima se dodeljuju poslovi
prema njihovim fizičkim sposobnostima, ličnim osobinama i naklono
stim a za određenu vrstu posla. Radno vrem e za maloletnike je kraće
nego za odrasle, i u njega se uračunava i vrem e provedeno u školi.
Postavljena je pravna osnova da se osuđeni maloletnici mogu povre
meno puštati na otsustvo radi posete najbliže rodbine, ako to zaslu
žuju svojim vladanjem. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da ova m era
vrlo .povoljno utiče na prevaspitavanje maloletnika i da su se malo
letnici po isteku otsustva redovno vraćali u dom. U ostalom e principi
o ivršenju kazne lišen ja slobode prema odraslima važe i za osuđene
■ maloletnike s tim da se prema пјчпа ne mogu izricati disciplinske kazne
produženja radnog vremena i određivanja na teži rad.
Vaspitno-popravne mere izrečene prem a maloletnicima izvršavaju
se u vaspitno-popravnim domovima. Ovi domovi*stoje pod nadzorom
ministra unutrašnjih poslova narodne republike.
Za razhku od kazneno-popravnih domova za maloletnike. vaspitnopopravni domovi uređeni su po principu školskog internata. M alolet
nici su podeljeni u grupe, a svakom grupom rukovodi jedan vaspitač
koji se stara o prevaspitavanju članova grupe. U' vaspitno-popravnom
domu postoje stručne zanatske škole i škole za osnovno obrazovanje,
kao i radionice za izučavanje .pojedmih zanata. Maloletnicima je omo, gućeno da pod nadzorom vaspitača posećuju škole i van doma. Isto
tako oni se mogu pod nadzorom vaspitača kretati van doma. Disci
plinske kazne za ove maloletnike blaže su nego za maloletnike u kaz
neno-popravnim domovima.

Vaspitno-popravna m era upućivanja u vaspitnu ustanovu. 5zvršuje
&e sm eštajem maloletnika u posebnu vaspitnu ustanovu čije uređenje
propisuje vlada narodne republike na predlog saveta za narodno*
zdravlje i socijalnu .politiku i' saveta za prosvetu, nauku ii kulturu.
Donošenjem Zakona «о izvršenju kazni, m era bezbednosti i vaspitnopopravmh mera upotpuniće se naš krivično pravnii sistem i još v;še
učvrstiti zakonitost u izvršavanju kaznenih mera. Novi zakon »doprineće nesumnjivo znatno pravilnosti i poboljšanju rada svih državnih
organa u čiju nadležnost spada izvršenje izrečenih kaznemh mpra.
л
■v

IZVEŠTAJ

*

ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEĆA О ^ PREDLOGU
ZAKONA 0 IZVRŠENJU KAZNI, M ERA'BEZBEDNOSli I VASPITNO,
,
POPRAVNIH MERA
NARODNA SKUPŠTFNA FNRJ
SAVEZNO VEĆE

Zakonodavni odbor
Br. 103
25 septembra 1951 god.
Beograd

*

'

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni) odbor Saveznog veća Narodne skupštine FNRJ, na
svojim sednicam a od 17 do 20 septem bra 1951 godine, pretresao je
Predlog zakona o izvršenju kazni, mera bezbednosti i) vaspitno-poprav
nih m era dostavljen mu od Pretsednika Saveznog veća, a koji je na
oenovu člana 63 U stav a'V lad a FNRJ uputila Narodnoj skupštini FNRJ
na rešavanje.
Saglasno Poslovniku Saveznog veća, a na osnovu pretresa P re
dloga zakona o izvršenju kazni4 m era bezbednosti i vaspitno-popravnih
m era, Zakonodavni odbor podnosi Saveznom veću ovaj izveštaj:
•
't« i- ■! .(
■i *
I
Predlog zakona o izvršenju kazni, m era bezbednosti i vaspiitnbpopravnih m era u skladu je sa. načelim a usvojenim u našem novom
Krivičnom zakoniku, donesenom 27 februara ove godine, чte prem a
tome, ovaj zakon pretstavlja dalje upotpunjavanje našeg .krivičnopravnog sistem a.
,
•
*

•

*i

U predloženom zakonu detaljnije i preciznije negoli dosada
razrađeno je itzvršenje kazni, m era bezbednosti i vaspitno-popravnih
m era, a samim tim još više se učvršćuju garancije za njihovo pravilno
i zakonito izvršenje. Sa te stran e ovaj zakon pretstavlja značajan
doprinos za još veće poboljšanje rada svih onih državnih organa u
čiju nadležnost spada izvršenje kazni, m era bezbednosti i vaspitnopopravnih mera.
Zakon o izvršenju kaznr, mera bezbednosti i vaspitno-popravnih
m era sadrži i odredbe o izvršenju kazni konfiskacije imovine i novčane
kazne, čime se sve odredbe o izvršenju kazni objedinjuju u jednom
zakonu, što nije bilo u postojećem Zakonu o izvršenju kazni.
U predloženom zakonu naročita pažnja poklonjena je prevaspitavanju osuđenika, a posebno vaspitanju i prevaspitavanju maloletnika.
H um anost i progresivnost načela na kojima se vrši proces prevaspitavanja izražena je, između ostalog, i sledečim Članovima:
»Osnova za prevaspitavanje maloletnika u -vaspitno-popravnom
domu jeste učenje i rad.« (Član 133)
»Maloletnicima može upravnik doma odobriti otsustvo od 14- dana,
radi posete roditelja odnosno drugih bliskih srodnik^.« (Član 134)
Ovi propisi kao i drugi) slični njim a msu nešto jiovo što danas
hoćemo da uvedemo. Ustvari, ovi propisi pretstavljaju već ustaljenu
i vrlo uspešnu praksu u radu naših državnih o rg an a na poslu izvršenja
kazni, m era bezbednosti i vaspitpo-popravnih m e ra .'P rem a tome, u
novom zakonu postojeća praksa jasnije ii preciznije je određena, data
joj je ponegde nova forma i punija pravna osnova.
Zakon o izvršenju kazni, mei;a bezbednosti i vaspitno-popravnih
, m era izrađen je po načelu >da osuđeno lice gubi sam o ona prava koja
su izrečena u sudskoj odluci. Sva druga prava osuđenika, na> primer,
sklapanje ugovora, pravljenje oporuke itd. itd. priznaju se i m oraju
biti poštovana, tj. n e - prepuštaju se eventualnoj birokratskoj samovolji
pojedinih organa. I sa te stran e predloženi zakon znači ozbiljan dopri
nos jačanju socijalističke zakonitosti i pretstavlja znatnu pomoć svim
trudbenicima naše zemlje u borbi za jačanje socijalističke demokratije.
II
Saglasno istaknutim načelima j na osnovu pretresa svakog člana
Predloga zakona o izvršenju kazni, m era bezbednosti ii vaspitno-po
pravnih mera, a po postignutoj saglasnosti Redakcione komisije oba
veća, Zakonodavni odbor predlaže Saveznom veću sledeče izmene i
dopune u tekstu navedenog zakonskog predloga:
U naslovu umesto »GLAVA I« staviti »DEO PRVI«.

Čl. 2. U prvom' stavu, treći red, posle reči »kaznom« » »merom« 1
staviti zapete, a u četvrtom redu, mesto ».presudi« staviti »sudskoj
odluci«.
_
ч
^
./
f .
Čl. 3. U stavu drugom, prvi red, um esto »u trajan ju koje ne pre
lazi jednu godinu nad« staviti »izrečenu«; u drugom redu orisati »nad«
a u četvrtom redu, mesto »izvršuju« staviti »mogu izvršivati« i na
kraju stava brisati tačku a staviti zapetu, i dodati »ako kazna ne pre
lazi godinu dana.«
/.
Čl. 13. U poslednjem stavu, prvi red, posle »sreza« brisati zapetu,
u drugom redu brisati) reči »jedan zatvor«, a na kraju rečenice brisati
tačku i dodati »jedan zatvor.«
Čl. 14. U prvom stavu, m esto »čuvari« staviti »stražari«. U dru-'
gom stavu, prvi red, mesto »čuvarske« staviti »stražarske«. U trećem
stavu, prvii red, mesto »čuvarske« staviti »stražarske« a mesto »ču
vara« staviti »stražara«.
Čl. 15. U prvom stavu, brisati reč »organizovana«.
,
Čl. 16. U prvom stavu, drugi red, mesto »čuvari« staviti »stražari«.
Čl. 17. U drugom stavu, drugi red, mesto »izvršenju« staviti »izvr
šavanju«.
Čl. 18. U- prvom stavu, treći red, mesto »čuvara« staviti »straže«.
Posle čl. 21 m esto »DEO PRVI« staviti »DEO DRUGI« a /m ešto
»GLAVA II« staviti »GLAVA I«.
Čl. 25. U prvom stavu, drugi red, posle reči »gradskog« staviti
»odnosno sreskog«.
Čl. 26. U prvom stavu, četvrti red, brisati reč »gradskog«.
M esto »GLAVA III« staviti »GLAVA II«.
Čl. 29. U drugom stavu, četvrti red, posle reči »prebivališta« do
dati »upućivanje vrši«.
Čl. 30. U stavu prvom, četvrti red, posle reči »radova« dodati
zapetu a u petom redu, posle reči »snage« dodati zapetu; u šestom
redu, posle reči »odložiti« brisati zapetu i »ali« a m esto »2« cifrom
napisati slovima »dva« a posle reči »meseca« mesto tačke staviti z a 
petu i dodati »računajući od dana za koji je pozvan da započne izdr
žavanje kazne.« U istom redu, m esto »trudna« staviti »bremenita« a
na kraju stav a dodati u produženju: »Ukoliko osuđena žena doji svoje
dete, može joj se na osnovu lekarskog mišljenja izvršenje kazne odlo
žiti i do navršenja dvanaest meseci života deteta.« Dodaje se nov stav
treći: »Do donošenja rešenja po molbi, odlaže se izvršenje kazne.«
Čl. 31. U prvom stavu, drugi red, m esto »dužnost« staviti »službu«.
U trećem redu m esto »odložiće« staviti »odlaže« a m esto »dužnosti«
staviti »službe«. U drugom stavu, brisati reči »razrešiti vojne dužnosti i«.

Čl. .35. U prvom stavu, prvii red, m esto »i« staviti »ili«, a u dru
gom stavu, drugi red, brisati »ni u kom slučaju«.
Čl. 39. U prvom stavu, prvi red, mesto »nagrade« staviti »zarade«.
U drugom stavu, prvi red, i u trećem stavu, prvi red, i u četvrtom stavu,
prvi i četvrti red, mesto »nagrade« staviti svuda »zarade«. U tre 
ćem stavu, posle »izdržava«** staviti »a«. U nastavku trećeg stav a do
dati rečenicu: »Iz ovog dela zarade mogu 1*еа koja je osuđeni po zakonu N
dužan da izdržava ‘ostvarivati zahtev za alimentaciju«. U četvrtom
stavu, prvi red, m esto »koja osuđenom pripada za njegov« stavit'
»koju osuđeni prima za svoj«.Čl. 41. U drugom stavu, drugi red, posle »ustanove« staviti zapetu.
Čl. 42. U četvrtom stavu, prvi red, m esto »pravila« stav 'ti »pra
vilnik« a u drugom redu, posle »redu« staviti tačku i brisat' tekst do
kraja stava.
‘ ■'
• Čl. 43. U poslednjem stavu, mesto »pravila« staviti »pravilnik«.
Čl. 51. Drugi stav, četvrti red, posle reči »godine« stav 'ti zapetu.
Čli 52. U drugom stavu, brisat’ reči »narodne republike«.
Čl. 55. U drugom stavu, četvrti red, m esto »a« staviti »odnosno«.
Čl. 57. U drugom- redu .brisati »vaspitno-popravnih«, a iza 'reči
»mera« brisati zäpetu pa dodati »za prevaspitavanje,«.
Čl, 58. U drugom stavu, u tač. 2) cifru »3— 30« pisati slovima
»tri do trideset«. U tač. 3) mesto »14« pisati »četrnaest«. U tač. 4)
mesto »3« staviti »tri«. U tač. 5) m esto »2« staviti »dva«. U tač. 6)
mesto »14« staviti »četrnaest«. U tač. 7) m esto »dva meseca« staviti
»četrnaest dana«. U trećem stavu, drugi red, posle reči »dete« staviti
tačku a brisati ostatak rečenice. U četvrtom redu, posle »se« dodati
»bremenitoj ženi i majci«.'
Umesto »GLAVA IV« staviti »GLAVA III«.
Čl. 62. U prvom stavu, prvi red, m esto »Trudne« staviti, »Bre
menite«.
Um esto »GLAVA V« staviti »GLAVA IV«. (
Čl. 68. U prvom stavu, treći red, brisati »odnosno gradskog« a s ta 
viti »(gradskog)«.
M esto »GLAVA VI« staviti »GLAVA V«.
' Čl. 72. U drugom stavu, drugi red, m esto »predaće« staviti
»u putiće«.
M esto »GLAVA VII« staviti »GLAVA VI«.
Čl.*74. U prvom stavu, prvi red, brisati »(rejonskom)«.
U drugom stavu, drug' red, m esto »AFŽ« staviti »Antifašistički
front žena«. U trećem redu mesto »odnosno« -staviti »odnosnog«.
M esto »GLAVA VIII« staviti »GLAVA VII«.*

/

Čl. 79. U petom redu, posle »odbora« brisati zapetu 5 dodati »na
dležno za izvršenje kazne« a brisati reči »na Čijem se području nalaz»
društvena organizacija odnosno u d ru žen je'u kome je osuđeni-vršio
izbornu funkciju,« a u sedmom redu, posle reči »udruženje« dodati
»u kome je osuđeni) vršio izbornu funkc'ju,«.
Čl. 82. U drugom stavu, prvi red, posle »gradskih« dodatii »(rejonski«) a u drugom redu, m esto »prebivalište nem a gde mu je boravište«
staviti »nema prebivalište onda sreski odnosno gradski (rejonski) n a
rodni odbor na čijem području osuđeni ima boravište.«
,
Čl. *84. U drugom stavu, prvi red, posle »zemljoradnik« staviti za
petu. U petom stavu, poslednja rečenica se briše. M esto nje staviti
»Najdalje u roku od tri meseca posle izvršene konfiskacije, na pred!og
stanbenih o rgana a po pristanku o rg an a upravljanja, sud može narediti
zamenu stana ili kuće koja je ostavljena osuđenom licu u svojinu za
drugi odgovarajući stan ili kuću u istom m estu.«
Čl 86. Posle reči »porodične zadruge« staviti zapetu ii dodat:
»kućne zadruge ili kućne zajednice,« a posle reči' »susopstvenik« sta 
viti zapetu.
Čl. 88. Prvi stav m enja se i glasi: »Lice u čiju korist-postoji zakon
sko ili uknjiženo pravo plodouživanja iM: uknjiženo pravo stanovanja
na konfiskovanim nepokretnostima. ne gubi ova prava konfiskacije.«
Čl. 89. U drugom redu, posle reči »pravom« dodati »stečenim« a
posle reči »imovini« dodati »do pokretanja krivičnog postupka«.
Čl. 93. U drugom stavu, treći red, brisati »nepokretnoj«.
Čl. 94. U prvom stavu, četvrti red, m esto »istog« staviti »toga
rešen ja«.
Čl. 95. U poslednjem stavu, prvi red,, m esto »pojedinci« .staviti*
»pojedina lica koja nešto znaju o imovini osuđenog lica« a u drugom,
redu, iza »pogledu« dodati »te« a posle »imovine« staviti tačku i bri
sati »osuđenog lica«.
•
Čl. 96. U prvom stavu, drugi red, posle »stvari« dodati zapetu.
Čl. 97. U drugom stavu cifru »8« napisati »osam«, a u trećem
stavu, posle cifre »1« dodati »ovog člana« a m esto »na shodan način«
staviti »na sudsl*oj tabli ii na uobičajeni način.«.
Čl. 98. U prvom stavu, poslednji red, mesto »oglasa iz prethodnog
člana« staviti' »rešenja na sudskoj tabli«.
’
V,
Čl. 99. U prvom stavu, prvi red, m esto »96« staviti »97«, a u
drugom redu, posle reči »postoji« dodati »zakonsko ili uknjiženo« a u
trećem redu brisati »zakonsko ili uknjiženo ili« a dodat? »ili uknjiženo«.
U šestom redu, m esto »iz« staviti »od«.
Čl. 100. U poslednjem stavu, posle »1« dodati »ovog člana« a
m esto »8« staviti »osam«.
•**
; •'

Čl. 101. Prvi stav menja se r glasi: »Obaveze koje je država pri
mila prema trećim licima na korifiskovanoj imovini izvršuje ovlašćena
državna banka.«
Čl. 102 briše se.
Čl. 103 postaje čl. 102. U prvom stavu, drugi red, brisatii »kod
koga se vodi« i staviti »koji je nadležan za«.
Čl. 104 postaje čl. 103.- Čl. 105 postaje čl.. 104. Čl.
106 postaje
čl. 105.
Čl. 107 postaje čl., 106. Čl. 108 postaje čl. 107. Čl.109postaječl. 108.
Čl. 110 p o staje’čl. 109..Čl. 111 postaje čl. 110.
Naslov m esto »DEO DRUGI« staviti »DEO TREĆI«.
M esto
»GLAVA IX« staviti »GLAVA VIII«.
'•
Čl. 112 postaje čl. 111. Čl. 113 postaje čl. 112.Član 114postaje
čl. 113. Č l.'115 postaje čil 114.
. . • '
• ■
M esto »GLAVA'X« staviti »GLAVA IX«!
Čl. 11(з postaje čl. 115. U prvom .stavu, drugi red, ispred »ili« do
dati zapetu a. u drugom stavu, treći red;, posle'»sudu« staviti zapetu.
M esto' »GLAVA XI« staviti »GLAVA X«.
Čl. 117 postaje čl. 116. U prvom stavu, drugi red, mesto »povere
nik« staviti »ministar« • a u trećem redu, posle »poslova« staviti »na
rodne republike« a bristi »sreskog odnosno gradskog narodnog odbora«.
U drugom sta^vu, drugi red, mesto »poverenik« staviti »ministar« a
posle »poslova« dodati »narodne republike«; u petom redu, brisati »poverenik^« a staviti »ministra« a posle »poslova« dodati »narodne repu
blike«. U trećem stavu, drugi red, m esto »5.000« staviti »10.000« a u
trećem redu, mesto »30« Staviti »trideset«.
/
Čl. 118 postaje čl. 117. M esto »teritoriji« u prvom stavu, staviti
»teritoriju«. U drugom stavu, drugi red, m esto »5.000« staviti »10.000« *
џ mesto »30« staviti »trideset«.
Čl. 119 postaje čl. 118.
Naslov mesto »DEO TREČI« staviti »DEO ČETVRTI« a mesto .
»GLAVA XII« staviti »GLAVA XI«.
• . Čl. 120 postaje čl. 119. Čl. 121 postaje čl. 120. Član 122 p o staji
čl. 121. Čl. 123 p o staji čl. 122. čl. 124 postaje čl. 123. Čl. 125 postaje
čl. 124*. U prvom stavu, treći red, mesto »14« staviti »četrnaest«.
Čl. 126 postaje Čl. 125* U prvom i trećem redu, prvog stava posle
reči »meseca« dodati po zapetu.
Čl. 127 postaje čl. 126. U drugom stavu 'n a kraju, mesto tačke
staviti zapetu i dodati: »a kazna iz istog člana stav 2 tačka 7 može se
primeniti najviŠ^ do sedam dana.«
Naslov »GLAVA XIII« menja se u GLAVA XII«.
Čl. 128 postaje čl. 127. Čl. 129 postaje cl. 128. U prvom stavu»
četvrti red, posle »izrekao« staviti zapetu.
m

Č l 130 postajo čl. 129- Čl. 131 postaje čl. 130. Čl. 132 postaje
1311 U prvom stavu, drugi red, posle »obrazovanje« staviti zapetih
Čl. 133postaje č l.' 132. Čl. 134 postaje čl. 133. U trećem štavu,
drugi red, posle »licima« dodati »samo« a u četvrtom stavu,' prvi red,
mesto »14« staviti »četrnaest«. '
Čl. 135 postaje čl. 134*. U stavu drugom, tač. 4) mesto »4« stavit'
»četiri« a ti tač. 5) mesto »3« staviti» »tri«.
Čl. 136postaje čl. 135. Čl. 137 .postaje čl. 13.6. U trećem stavu,
drugi red, mesto »jedni« staviti »jedna«.
* Čl. 138 postaje čl. 137. U prvom redu, mesto »izreče« staviti»
»izrekne«.
.
Čl. 139 postaje čl. 138. M esto »136« u prvom redu, staviti »135«.
U naslovu mesto »GLAVA XIV« staviti »GLAVA XIII«.
*
Čl. 140 postaje čl. 13,9. U prvom redu, mesto »112— 115« stav it’
»1114— 114«.
U naslovu mesto »GLAVA XV« staviti »GLAVA XIV«.
Čl. 141 postaje čl. 140. U drugom redu, iza reči »snazi« staviti
zap etu 'i dodati »ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom,« a posle
reči »donesu« brisati »novi-saglasno odredbam a- ovog zakona« a mesto
toga staviti »novi propisi.«.
Čl. 142 postaje čl. 141. U drugom stavu, prvi red, posle »potra
živanja« dodati »’z« a u petom redu, posle cifre »7« brisati »ove
Uredbe« i staviti »uredbe«.
*
Čl. 143 postaje čl. 142. Čl. 144 postaje čl. 143. Čl. 145 postaje
* čl. 144. Čl. 146 postaje čl. 145. U prvom redu, mesto »tridesetog« s ta 
viti »trideset«.
čl.

IIIt . * <
' '
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Podnoseći, ovaj izveštaj, Zakonodavni odbor predlaže
veću da ga u celosti primi. Zakonodavni odbor odredio je za
stioca Boška Šiljegovića.

-; ;
•
Saveznom
svog izve

Pratseđ.nl'k
Zakonodavnog odbora

Sekretar

dr Јегко Radmilović, s. r.

dr Josip Hrnčević, s. r.
Članovi:

dir Metod Mikuž, s. r., dr Ivo Sunarić, s. r., Vladimir Simić, s. r.,
dr Maks Šnuderl, s. r., Boško Šiljegović, s. r., Veljko Zekovič, s. r.,
Mara Naceva, s. r., Milan Popović, s. r., Mehmed Hotjža, s. r., dr Miiorad Vlajković, s. r., Isa Jovanovič,' s. r., Edhem Čamo, s. r., Živorad
Ljubičić, s. r., Dušan Kveder, s. r.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA O PREDLOGU ZA
KONA O IZVRŠENJU KAZNI, MERA BEZBEDNOSTI I VASPITNOPOPRAVNIH MERA
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
VECE n a r o d a

Zakonodavni odbor
Br. *81
_ 26 septembra 1951 god.

Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJBeograd
Zakonodavni odbor Veća naroda Narodne skupštine FNRJ na
svojim sednicama od 17 i 18 septem bra 1951 godine, pretresao ie
Preduog zakona o izvršenju kazni, m era bezbednostii i vaspitno-poprav
nih mera, dostavljen mu od Pretsednik a Veća naroda a k o i i £
osnovu čl. 63 Ustava Vlada FNRJ uputila Narodnoj skupštini FNR I
na rešavanje.
*
Saglasno Poslovnika Veća naroda, a aaa osnovu p retresa PredW ra
zakona o izvršenju 'kazni, m era bezbednosti i vaspitno-,popravnih mW«
Zakonodavni odbor podnosi Vecu naroda ovaj izveštaj:
I
Predlog zakona o izvršenju kazni, m era bezbednosti d vaso:, W
popravnih m era koji se sada podnoei Narodnoj skupštini FNRJ izazv '
je po'treba da so u skladu sa načelima usvojenim u novom Kri vir ^
za'koni'ku upotpuni naš 'krivično-pravni sistem. Pošto Krivični z a k o n i
saidržii u svojim odredbama novi sistem kaznenih m era i os<no
načela o njihovom izvršenju, ovim zakonom se taj sistem i ta na" ^
razrađuju i usklađuju. U svojoj osnovi ovaj se zakon n e razliku
nrf
ranijih zakona na kojima je već izrađen naš sistem izvršenja kazni V
se ta j sistem usklađuje sa sistemom usvojenim u novom Krivičnom
zakoniku.
'
Na prvom mestu treba istaći da se ovim zakonom detaljno reo-n
liše položaj osuđenih lica za vrem e izvršenja kaznenih m era i reSu
liše režim u kazneno-popravnim ustanovam a. N aročito je od in te r e s
podvući da se u.predloženom zakonu n alazi detaljne odredbe o izv^*
šenjiu kazni konfiskacije imovine i novčane kazne kojih u raniiim
zakonima nije bilo. Kod odredaba o konfiskaciji imovine tačno se

određuje postupak izvršenja' ovih kaznili određuje lačno k o ja.se imo- „
vina mora ostaviti osuđenom liou odnosno njegovoj porodici za život
i izdržavanje. Ističe se da se ,po odredbama predloženog zakona kon
fiskacija provodi u načelu4sam o na nepokretnoj im ovini'a izuzetno na
onoj pokretnoj imovini koja je izrično pobrojana u zakonu i to gotov
novac i potraživanja preko iznosa od 50.000 dinara, dragocenosti, skupoceni umetnički predmeti i kolekcije, velike biblioteke, motorna vozila
•i sprave, motorni čamci ii brodovi, poljoprivredne mašine i sprave na
pogon i sl. Predlog zakona izrično predviđa da sie zemljoradniku i
njegovoj porodici mora ostaviti zemljište za obradu određene veličine
koja se povećava sa brojem članova porodice. Izrično zakon predviđa
da se me ‘može zemljoradniku oduzeti kuća za stanovanje sa dvorištem
i privrednim zgradam a uz kuću, zatim dva vola ili dva. konja, jedna
krava s. teletom, d.ve krmače i jedan vepar, p et prasadi i pet ovaca
ili koza, a ako je osuđenom zemljoradniku glavno zanimanje sto čar
stvo ostaviće mu se onoliki broj stoke koji je potreban za izdržavanje
njegovo i njegove porodice. Licu koje nije zemljoradnik ostavlja se .u
svojinu kuća za stanovanje odnosno stan.
U pogledu prinudne naplate novčane kazne predlog zakona po
stavlja kao pravilo da se naplata novčane 'kazne do iznosa od 10.000
dinara vrši sam o iz pokretne imovine a tek preko ovo«g iznosa i iz
nepokretne ali i tada prvenstveno'iz- pokretne. • •
U pogledu izvršenja ostalčh kazni i 'm era bezbednosti i vaspitnopopravnih mera zakon .takodo traži da še one izvršavaju sam o na
način propisan zakonom i u tom cilju razrađuje prava i dužnosti uprav-:
nika koji rukovodi kazneno-popravnim domom a stavlja u dužnost mi
nistru unutrašnjih poslova nadzor nad kazneno-popravnim ustanovam a
koji on . vrši putem povremenih- inspekcija. Posebno predlog zakona
propisuje da ovu inspekciju mogu vršiti i lica koja za to ovlaste pre
zidi jurni narodnih skupština. U cilju pravilnog izvršenja mera zakon
određuje da treba da postoji posebno čuvarsko osoblje koje je obučeno
za pravilaji odnos prem a osuđenima.
Izvršavanje kazni strogog zatvora i zatvora detaljno je propisano i
regulisan- je u svemu položaj osuđenih za vrem e izdržavanja ovih
kazni. Posebno je obraćena pažnja pitanju prevaspitanja osuđenih za
vreme izdržavanja kazne. Za prevaspitanje osuđenih zakon predviđa
da se u svakoj kazneno-popravnoj ustanovi organizujiu industriska
preduzeća, zanatske radionice i ekonomije, kao i stručne zanatske
škole i kursevi, kursevi za opšte obrazovanje i analfabetski tečajevi.
Za sprovodenje ovih m era prevaspitanja zakon • predviđa ustanovu
grupe vaspitača pri svakom kazneno-popravnom domu.
Naročita pažnja poklonjena je pitanju izvršavanja kazni prema
maloletnicima i za njih su donete posebne odredbe o načinu izdrža-

vanja kazni naročito kazne strogo zatvora i zatvora, za njihovo prevaspitanje d osposobljavanje za budući život.
U (ukupnosti svojoj ovaj zakon nesumnjivo, će još više učvrstiti
zakonitost u izvršavanju kaznenih, m era i doprineće nesumnjivo p ra
vilnosti >i pc'boljšanju rada svih državnih, organa u čiju nadležnost spada
zvršenje izrečenih kaznenih mera.
Sa svih ovih razloga i posebno sa razloga 'iznetih u obrazloženju
koje je Ministar unutrašnjih poslova FNRJ drug Aleksandar Ran!*ović ttzneo uz ovaj zakonski predlog Zakonodavni odbor sm atra da do
nošenje ovoga zakona pretstavlja krupan korak u izgradnji našeg
zakonodavstva.
II
Na osnovu pretresa svakog' Člana Predloga zakona o izvršenju
kazni, mera bezbednosti i vaspitno-popravnih mera, a po postignutoj
soglasnosti redakcione komisijo oba odbora, Zakonodavni odbor pred
laže Veću naroda siedeće izmene : dopune u .tekstu navedenog zakon
skog predloga:
(Dalji tekst Izveštaja Zakonodavnog odbora Veća naroda identičan
je sa tekstom izveštaja Zakonodavnog odbora Saveznog veća na
str.' 119).'
‘
-V : • 4 '
III
Podnoseći ovaj izveštaj,, Zakonodavni odbori predlaže Veću naroda
da ga u celosti usvoji.
•
'

Za izvestioca određen je Miloš Carević.
Sekretar

,
■1

Bogdan Oreščanin,. s. r.

Preisedmk
Zakonodavnog odbora

Moša Pijade, s. r.
Članovi:

Ninko Petrović, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Sulejman Filipović, s. г.'
Ida Sabo, s. r., Ante Vrkljan, s. r., Tode Nošpal, s. r., Gojko Garčević, s. r., Jože Lampret, s. r., Josip Rus, s. r., Leo Mates, s. r., Miloš
Carević, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Slobodan Marjanović, s. r.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ФНРЈ
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ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
.

ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б &о г р a д
Достављам Вам Предлог закона о изменама и допунама Основног
закона о ирекршајима који je Влада ФНРЈ прихватила на својој седници.
• '
Министар унутрашњих послова ФНРЈ

Александар Ранковић, с. р.

ПРЕДЛОГ
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНОГ ЗАКОНА
О ПРЕКРШАЈИМА
Основни закон о прекршајима од 4 децембра 1947 са изменама и
допунама („Службени лист ФНРЈ“ бр. 107//47, 87/48 и 11/50) мења
се и допуњује тако да његов пречишћен текст гласи:
, \

ОСНОВНИ ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА
ПРВИ ДЕО

М А Т Е Р И Ј A JI Н О П Р А В Н Е О Д Р Е Д Б Е
•n

ГЛАВА I

'

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
(1) Прекршаји су повреде правних прописа за које се законом или
другим прописима прописују административне казне и заштитне мере.
(2) Административне казне и заштитне мере изричу државни органи
одређени овим законом.
Члан 2 * •
'
(1) За прекршај може се «азнити само ако je, пре него што je
учињен, био прописом предвиђен и за њега била прописана казна.
(2) A k o je послв учињеног прекршаја измењен пропис о прекршају, примениће се блажи лропис.
Члан 3
(1) Прекршаји се могу прописивати законом.
(2) Прекршаје могу прописивати и:
a’) Влада ФНРЈ и владе народних република уредбама и наредбама;
St. beleške IV r. z.

]

б ) Претседник Владе ФНРЈ и лр^тседници влада народних
република, савети Владе ФНРЈ и савехи влада «ародних република и
министри који стоје на челу министарстава Владе ФНРЈ и влада народних република — лравилницима и «аредбама; прбтседници .савета Владе
ФНРЈ и претседници савета влада «ародних република правилницима и
наредбама a на основу посебног овлашћења датог законом или уредбом;
в) «ародна скупштина аутономне покрајине одредбама, народни одбор аутономне области одлукама и главни извршни одбор народне скупштине аутономне покрајине наредбама;
i*) лародни одбори (меони, народни одбори насеља, градски,
срески и обласни) одлука-ма.
Члан 4
(1) Државни органи из лретходног ,члана могу пјзописивати адми- ,
нистративне казне и заштитне мере са.мохза повреду прописа које они
доносе у оквиру своје надлежности утврђене уставом, законима и другим општи.м прописима.
(2) Државни орган који je овлашћен да прописује административне казне и заштитне мере не може ово право пренети на ниже државне органе.
(3) Народни одбори не могу ово право пренети на своје органе.
. ; • ,
'r
Члан 5
.■, >
/ :; ■
(1) Прописи о прекршајима >које доносе народни одборн престају
важити no истеку две године од дана њиховог ступања на снагу, уколико лародни одбор пре истека тога рока својом одлуком не продужи
њихову важност.
(2) Одредба претходног став? -сходно се примељује и на прописе
0 прекршајима «ојима je no томе ставу продужена важност. '
Члан 6
Прописи о прекршајима важе «а подручју држа-вног органа који
их je донео.
Члан 7
(1) За прекршај ће се казнити само ако je учињен на територији
ФНРЈ, уколико законом или уредбом није друкчије прописано.
(2) Прекршај je учињен на територији ФНРЈ кад je учинилац ту
радио или био дужан да ради или кад je последица наступила на територији ФНРЈ.
(3) Прописи о прекршајима који важе на целој територији ФНРЈ
примениће се на сваког ко ван територије ФНРЈ учини лрекршај на
домаћем броду или ваздухоплову.
,
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Члан 8 /
(1) За прекршаје могу се прописивати новчана казна и казна затвора до тридесет даш.
(2) За један прекршај може се прописати и новчана казна и казна
затвора, али само алтернативно.
(3) У случајевима предвиђеним овим законом (члан 37) може се
учиниоцу прекршаја место прописане новчане казне или казне затвора
изрећи казна укора.
Члан 9
. '
(It) Новчана казна може се прописивати највише до 10.000 динара.
(2) Законом и уредбом може се за девизне, царинске, пореске и
друге прекршаје .учињене из материјалне заинтересованости прописивати новчана казна и преко 10.000 динара или у сразмерном или сличном односу ттрема одређеној основи.
(3) За прекршаје које учине правна лица може се законом и уредбом прописивати «овчана казна и преко 10.000 дииара.
'
Члан 10
(1) Новчану казну могу прописивати, и то:.
а) месни народни одбори и народни одбори насеља до 1.000
динара;
/
б) народни одбори градова у саставу среза до 2.000 динара;
в) срески ‘народни одбори и народни одбори градова ван састава среза до 3.000 динара;
г) обласни народни одбор аутономне области, обласни народни одбори, народни одбори главних градова народних република и
главни извршни одбор .нарадне' скупштине аутономне покрајине до
5.000 динара.
(2) Остали државни органи из члана 3 могу прописивати' новчалу
казну у границама одређеним у члану ^ овог закона.

Члан 11
(1) Износи наплаћених новчаних казни за прекршаје иду у корист фонда за социјалне уота.нове, који се оснива у свакој народној
републици.
(2) Прописе о овом фонду и располагању средствима фонда доноси влада народне републике.
(3) Посебним савезним законом може се прописати да износи
наплаћених навчаних казни за одређене врсте прекршаја иду у корист
савезног буџета.
Члац 12
Казна затвора може се прописати само законом или уредбом.
9*
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Члан 13
(1) Законом и уредбом може се уз казну затвора или новчану
казну прописивати заштитна мера одузимања 'предмета који су употребљени за извршење прекршаја, прибављени лрекршајем или који су
настали извршењем прекршаја.
(2) Законом и уредбом могу се прописивати и друге заштитне мере.
Члан 14
(1) Прекршај може бити извршен чињењем или нечиљењем.
(2) Прекршај je извршен нечињењем кад je учинилац пропустио
радњу коју je био дужан да изврши.
Члан 15
Прекршај je извршен у време кад je учинилац радио или био дужан
да ради, без обзира кад je последица настулила.
Члан 16
•
Прекршај je извршен у месту где je учинилац радио или био дужан
да ради, уколико овим законом (члан 7 став 2) или. прописом о прекршају није друкчије одређено.
ГЛАВА II
I •
,
л
ОДГОВОРНОСТ И КАЖЊАВАЊЕ ЗА ПРЕКРШАЈ
Члан 17
(1) Није одговоран ко учини прекршај у стању трајног или привременог душевног обољења или привремене душевне поремећености
или заосталог душевног развоја уколико услед ових стања учинилац
није worao бити свестан значаја сћоје радае или пропуштања или није
могао управљати својим поступцима.
(2) Околност да je прекршај учињен у пијанству не искључује
одговорност учиниоца.
I
Члан 18
(1) За прекршај није одговорно лице?које у време изврш^еира прекршаја није навршило четрнаест година.
(2) A ko такво лице учини прекршај, на то ће се упозорити његови
родитељи односно стара'лац ради примене васпитних мера.
4 Члан 19
(1)
С обзиром на природу прекршаја и личне особине малолетника
који je навршио чегрнаест г.одина, орган надлежан за поступак може

обуставити поступа-к против њега и само га опоменути да убудуНе не
чини прекршаје. У таквом случају надлежни орган ће на то упозорити
родитеље малолетника односно стараоца и школску установу у којој
се малолетник школује, ради примене васпитних и дисциплинских мера.
(2)
Казном затвора овакав малолетник може се казнити само изузетно, ако се утврди да je с обзиром на лрироду прекршаја и личне
особике малолетника потребно применити ову казну.
Члан 20
Прописом о прекршају може се одредити да ће се родитељ односно
старалац малолетника који учини такав прекршај казнити новчаном
казном, ако j e пропустио дужност старања о малолетнику.
j

Члан 21

За одговорност довољан je нехат учиниоца, уколико прописом
о прекршају није одређено 'да ће се казнити само за умишљај.
Члан 22
I
(1) Правно лице (државно предузеће, установа, задружна или друштвена организација и сл.) ће се казнити за прекршај кад je то прописом о прекршају одређено.
(2) Правно лице може се казнити за прекршај само ако je прекршај учинио његов службеник или претставник вршећи радњу у име .
правног лица или ако je пропуштена радња коју je правно лице било
дужно да изврши. .
(3) Против правног лица може се изрећи као административна
казна само новчана казна, као и прописане заштитне мере које се на
правно лице могу применити.
•
(4) Поред правног лица казниће се прописаном административном
казном и претставн ик односно службеннк правног лица који je учинио
прекршај вршећи радњу у име‘правног лица или пропуи/гајући извршење радље.
(5) Прописо.м о прекршају може се одредити^да за навчану казну
којом je кажњен претставник или службеник лравнаг лица солидарно
одговара правно лице, уколико се оно не кажљава за исти прекршај.
Члан 23
Важење овог закона и посебних прописа о прекршајима у погледу
' лица коja уживају екстериторијалност одређује се no међународним
уговорима и конвенцијама или дипломатским путем.

Члан 24
С обзиром на природу прекршаја надлежан државни орган може
обуставити поступак против учиниоца ако je прекршај учињен у крајњој нужди или ако je у време извршења прекршаја учинилаи био у
стварној заблуди, логрешно узимајући да лостоје околности према којима би, кад би оне стварно постојале, његова радња (пропуштање)
била допуштена.
,
Члан 25
Непознавање прописа*којима су предвиђени прекршаји не извињава.
i
Члан 26
%
(1) Ko с умишљајем другог потстрекне или му| помогне да учини
прекршај казниће^е као да га. je сам учинио.
(2) С обзиром на природу прекршаја, као и начим и околности
под којима je извршено пс^тстрекавање или помагање и степен одговорности потстрекача и помагача, може се обуставити поступак против њих.
^ (3) Потстрекач и помагач неће се казнити ако прекршај није ни
учињен.
. v
^
ГЛАВА III
АДМИНИСТРАТИВНЕ КАЗНЕ И ЗАШТИТНЕ МЕРЕ
1) Опште одредбе
Члан 27
^ •
Против учиниоиа прекршаја изричу се само оне казне и заштитне
мере које су За тај прекршај прописане.
Члан 28
За дело^а које je учинилац у кривичном поступку проглашен кривим учинилац се не може казнити у административно-казненом поступку.
■

>
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2) Примена и одмеравање казне
Члан 29
(1) Новчана казна не може бити мања од 20 динара.
у
(2) У решењу о шрекршају одређује се и рок плаћања новчаме
казнв) који ле може бити краћи од три ни дужи од трИдесет дана рачунајући од дана правоснажности решења о прекршају.

(3)
У оправданим случајевима орган који je донео у првом степену решење о прекршају може дозболцти да се новчана казна исплати
у отплатама. У том случају тај орган ће одредити начик исплаћивања
и рок исплате. Овај рок ие може бити дужи од шест месеци, уколико
посебним-законом «ије друкчије одређено.
Члан 30
кажњени у одређеном року не плати новчану казну, она
he се заменити казном затвора.
(2) Малолетнику испод шеснаест година не може се «овчана казна
заменити затвором.
(3) Новчана казна ће 'се наплатитм принудним путем само ако je
то посебним законом или уредбом предвиђено.
/

(1)

A ko

( 4 ) A ko к аж љ ен о правно лии е не плати у о д р еђ ен о м р ок у н ов ч ан у
к азн у, она ће се наплати^и принудним путем .

Члан 31
(1) При замењивању новчане казне затвором рачунају се сваке
започете две^стотине динара у један дан затвора, али казна затвора не
може прећи тридесет дана. ^
(2) Изузетно од одредбе става 1, у случају кад je за прекршаје
из чл. 9 ст: 2 овог закона изречена новчана казна лреко 20.000 динара,
казна затвора којом се замељује новчана «азна може прећи тридесет
дана али 'ни у ком случају не може бити дужа од три месеца.
(3) Кад je за прекршаје поред иовчане казне алтернативно прописана и казна затвора чија je највећа мера мања о^ тридесет дана,
казна затвора којом се замењује издечена новчана казна не сме прећи
највишу меру казне затвора прогшсану за тај прекршај.
( 4 ) A ko кажњени исплати само један део носчане казне, остатак
ће се no лретходним ставовима заменити казном затвора.
(5) Извршење казне затвора којо.м je за.мењена новчана казна
прекинуће се ако кажњени исплати остатак новчане казне.

(1)
тридесет
(2)
твора се

Члан 32
Казна затвора не може бити краћа од шест часова ни дужа од
дана.
Кад се лримењује у трајању дужем од једног дана, казна заизриче на пу«е дане.

Члан 33
Орган који доноси решење о прекршају одмериће учиниоцу казну
у границама одређеним прописом којим je за тај прекршај прописана
fr

.

/

административна казна. Притом ће .узети у обз7ир све околности које
утичу да казна буде већа или мања (отежавајуће и олакшавајуће околности) a нарочито: тежину учиљеног прекршаја и његове последице;
околности под којима je прекршај учињен, степен-одговорности учиниоца, личне прилике и држање учиниоца после учињеног прекршаја,
4
Члан 34
При одмеравању новчане казне узеће се у обзир и имовно стање
учиниоца.
Члан 35
Кад je државном органу остављен избор између новчане казне и
казне затвора, казна затвора ће се изрећи кад прекршај има теже последице или указује на већи степен одговорности учиниоца, што ће надлежни орган образложити у решењу. о прекршају.

n

Члан 36
Орган надлежан за поступак може учиниоцу одмерити казну испод
прописане најниже мере одре!;ене врсте казне или место чКазне затвора изрећи новчану казну, ако нађе да учињеним прекршајем нису
произведене теже последиие a постоје такве олакшавајуће околности
које. указују на то да се и ублаженом казном може постићи сврха
кажњаван>а.
\
Члан 37
je учињени прекршај према околностима под којима je извршен незнатаог значаја или ако њиме нису проузроковане никакве или
само очигледно незнатне последице, или ако постоје друге околности
које у знатној мери умањују одговорност учиниоца, тако да се може
очекивати да ће се учинилац убудуће клонити вршења прекршаја и
без изрииања казне, орган надлежан за поступак може учиниоцу место
новчане казне или казне затвора изрећи казну укора.
A ko

Члан 38
У решењу којим се ^учиниоцу изриче «азна или поред ове и заштитна мера може надлежни орган одредити да се изречена казна односно и заштитна мера уже или шире објави, ако je то потребно ради
спречавања вршења прекршаја.
•
/
Ч лан ,39
Лицу кажњеном за прекршај не може се no истеку године дана
од дана издржане или застареле казне или заштитне мере изречена

адмилистративна казна или заштитна мера узети у обзир' као отежавајућа околност приликом одмеравања казне за прекршај који je после
тога времена учинило, уколико прописом о прекршају није друкчије
одређено.
•
'
.•
Члан 40
Ako je учинилац једном радњом учннио више прекршаја, казна
му се изриче no оном пропису који предвиђа строжу казну, a при неједнаким врстама казне тежу врсту казне.
Члан 4Ј
(1) Ako je учинилаи ca више радњи учинио више прекршаја no
којима није донесено решење, утврдиће се .претходно казна за сваки
прекршај, na ће се изрећи све тако утврђен^' казне, a ако су те казне
исте врсте, изрећи ће се укупна казна која je једнака збиру појед^них
^тврђених казни.
(2) Укупна казна затвора за све прекрш ајепо којима решење о
прекршају доноси исти државни орган не може прећи два месеца затвора.
3) Заштитна мера одузимања предмета
Члан 42
с
(1) Заштитна мера одузимања предмета који су улотребљени за
лзвршење прекршаја, прибављени прекршајем или који су настали извршењем лрекршаја може се изрећи само ако су ти предмети својина
учиниоца.
(2) Предмети из претходног става могу се одузети и кад нпсу својина учиниоца, ако то захтевају интереси опште безбедносги или разлози
јавног морала. Овим се не дира у право трећих лица на накнаду штете
од учиниоца.
(3) Opra« који доноси решење о прекршају одредиће тим решењем, саглаоно упутствима министра унутрашњих послова народне републике, да ли he се одузети предмети улиштити или продати, или предати музеју или сличној установи.
(4) Продаја одузетих предмета врши се no правилима која важе
за административно извршење, уколико посебним прописима није друкчије одређено.
(5) Новац добивен продајом предмета који су својина учиниоца
иде у корист фонда из члана 11 овог закона, a новаи добивен продајом
одузетих предмета <који нису овојина учиниоца предаје се влаонику.
A ko je власник непознат и не јави се ни за годину дана, добивени новац
иде у корист фонда из члана 1Ч
1 овог закона.

ГЛАВА IV
ЗАСТАРЕЛОСТ '
Члан 43
(1) Административно-казнени т10ступак не може се предузети кад
протекне шест месеци од дана кад je прекршај учињен.
(2) Застарелост се прекида сваком радњом надлежног државног
органа која je управљена на вођење лоступка лротив учиниоца прекршаја. Са сваким прекидом почиње поново тећи застарелост, али се
административно-казнени поступак >ни у ком случају не може 'предузети
ло истеку године даиа од дана >кад je шрекршај учињен.
(3) Посебним законом могу се за одређене прекршаје продужити
рокови из претходних ставова.
Члан 44
(1) Изречена административна казна и заштитна мера не може се
извршити кад протекнб шест месеци од дана кад je решење о прекршају постало правоонажно.
(2) Застарелост се прекида сваком радњом надлежног државног
органа управљеном на извршење казне или заштитне мере. Са сваким
прекидом почиње поново тећи застарелост, али казна и заштитна мера
не могу се ни у ком случају извршити no истеку године дана од дана
кад je решење о прекршају постало правоонажно.
(3) Посебним законом могу се за одређене прекршаје продужити
рокови из претходних ставова.
Д Р УУ Г И Д Е О
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - К А З Н Е Н И ПОСТУПАК
ГЛАВА V
ОСНОВНА НАЧЕЛА ПОСТУПКА

.
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Члан 45
1
Поступак предвиђен овим законом ттримењује се «а с©е прекршаје,
уколико посебним законом није за поједине прекршаје одређен друкчији поступак.
Члан 46
Административно-казнени поступак води се no службеној дужности.
, .
Члан 47
'(1) Државни орган који води административно-казнени поступак
дужан je да истинито и потпуио утврди чињенице које čy од важности

за доношење решења. Он je дужан 'да једнаком брижљивошћу испитакако околности које терете окривљеног тако н околности које му служеза одбрану. ,
(2)
Државни opra« који води административно-казнени поступак
-дужан je старати се да незнање или неукост странака не буде на штету
њихових права.
Члан 48
е
(1) Пре доношења решења окривљени мора бити саслушан о предмету због кога се против њега води постуцак.
(2) У случају да уредно позвани окривљени «е дође на саслушање,
opra« надлежа« за пбступак може донети решење о прекршају н без
саслушања окривљеног, ако нађе да његово саслушање није кужно за
правшгно утврђивање .стања ствари.
(3) Решење о прекршају може се донети без саслушања окривљеног и у .случају предвиђеном у члану 121 овог закона.
■
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Члан 49 ,
У а^шнистративно-казненом поступку opra« надлежан за поступак оцењује доказе «о слободном уверењу.
*** •' Г
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Члан 50
(1) Окривљеноме који не зна језик на коме се води административно-казнени поступак мора се омогућити да се преко преводиоца
упозна са целим материјалом и да прати поступак.
(2) Он има огсраво да се у току поступка служи језиком којим
ГовОри.
.
,
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Чла« 51
У административно-казненом поступку окривљени не може бити
стављен у «ритвор, a «може бити задржан пре доношења решења о прекршају само у СЛучајевима предвиђеним овим законом (чланови 98 и 99).
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Члан 52
)■
(1) Против опрвостепеног решења о лрекршају има места жалби.
(2) Решење другостепеног орга«а je правоснажно.
Члаа 63
Државни органи дужни су у административно-казненом nocfyriKy
указивати једни другима правну помоћ.

ОПШ ТЕ ОДРЕДБЕ

1)

1

Органи за вођење административно-казненог поступка

Члац 54
(1) Административно-казнени лоступак вбди у првом степену судија за прекршаје среског односно градског (рејонског) народног одбора. Градски (рејонски) народни одбор може no потреби имати и два
или више судија за прекршаје.
(2) Влада народне републике може одредити да за подручја појединих градова у саставу среза и развијенијих места, као и за подручја
појединих лучких, пограничних и аеродромских повереништава, административно-казнени поступак води судија за прекршаје за однОсно поДручје.

(3) По прекршајима које прописују меони «ародни одбори, народни одбори насеља и народни одбори градова у саставу среза, који
немају судију за прекршаје, административно-казнени поступак води
комисија за прекршаје «ародног одбора састављена од секретара народног одбора и два члана одбора које одреди народни одбор.
(4) Посебним законом може се прописати да адмииистративноказнени поступак no одређеним прекршајима води у првом степену веће
за прекршаје при министарству унутрашњих послова народне републике
или други орган управе.
. '
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Члан 55
(1)
Судију за прекршаје и његовог заменика бира и разрешава
народни одбор уз сагласност министра унутрашњих послова народне
републике.
,
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(2) Судија за прекршаје одговара за свој рад народном одбору
који га je изабрао.
(3) Судија за прекршаје мора имати свршен правни факултет или
вишу школу Министарства унутрашњих послова ФНРЈ.
(4) У случају изузећа или друге спречености судије за лрекршаје
замењује га његов заменик.
(5) Судија за прекршаје je службеник народног одбора.
Члан 56
(1)
За ттовреде .службене дужности судија за прекршаје одговара
дисциплински по прописима који важе за државне службенике.

(2)
Повреде дужности судије за прекршаје расправља посебна дисциплинска комисија коју именује народни одбор «з реда својих чланов£. Дисциплинска комисија 'се састоји од претседника и два члана.
*(3) Дисциплински поступак 'се покреће no предлогу претседника
народног одбора или минисгра унутрашњих послова народне републике.
(4)
Против првостепеног решења дисциплинске комисије може се
у року од ћетнаест дана изјавити жалба већу за лрекршаје при министарству унутрашњих посл.ова народне републике, чија je одлука коначна. Право жалбе има судија за прекршаје против кога je покренут
дисциплински поступцк, као и орган на чији je предлог тај поступак
покренут.
Члан 57
(1) Судија за прекршаје може бити разрешен ако то сам затражи»
(2) Су^пја за прекршаје ће се разрешити на предлог већа за прекршаје при министарс^ву унутрашњих послова 'народне републике у
следећим случајевима:
а) ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора или неку
тежу казну;
б) ако се утврди да iHnje способан лли достојан за вршење
дужности судије за прекршаје;
в) ако постојн који други разлог услед кога, тто прописима
који важе за државне службенике, престаје служба државном службенику no сили закона.
t
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Чла« 58 '
(1) По жалби TipoTHB решења које у адлшнистративно-казненом noступку доноси судија за прекршаје, решава у другом степену веће за
прекршаје при министарству унутрашњих послова народне републике.
(2) Ha предлог министра унутрашњих . послова народне републике могу се, no потреби, решењем владе народне републике образовати за подручја одређених срезова и градова одељења већа за прекршаје, са посебним седиштем.
(3) По жалби против решења о прекршају које je у првом степену
донело веће за прекршаје при министарству унутрашњих послова народне републике, решава у другом степену веће за прекршаје при Минпстарству унутрашњих послова ФНРЈ.
(4) Ako je првостепено решеље о прекршају донео други посебан
орган управе (члан 54 ст. 4), решава у другом степену веће за прекршаје при министарству унутрашљих послова народие републике, уколико посебним законом није друкчије одређено.
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(5)
По жалби против решења о прекршају које доноси комисија
.за прекршаје месног народног одбора (народног одбора насеља или
града у саставу среза), решава у другом степену судија за прекршаје
надлежног среског (градског) народног одбора.
Члан 59
v
(1) Претседника и судије већа за прекршаје при министарству
унутрашњих послова народне републике, као и њихове заменике, поставља и разрешава министар унутрашњих послова народне републике,
z претседника и судије већа за прекршаје' <при Министарству унутрашњих посло^а ФНРЈ, као и њихове заменике, поетавља и разрешава Минисгар унутрашњих послова ФНРЈ.
(2) Веће за прекршаје при министарству унутрашњих послова
народне републике и веће за прекршаје при Министарству унутрашњих
послова ФНРЈ решавају у већи.ма од три судије. Кад веће за прекршаје
при лшнистарству унутрашњих послова народне републике решава no
одређеним прекршајима у првом степену, у веће улази бар један судија
постављен за односну врсту прекршаја.
(3) Претседник и судије већа за прекршаје морају имати свршен
правни факултет или вишу школу Министарства унутрашњих послова
•ФНРЈ.
■
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(4) Претседник и судКје већа за .пре«ршај.е могу бити разрешени .
кад то сами затраже, a разрешиће се у случајевима предвиђеним V
члану 57 ст. 2 овог закона.
\
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(5) Претседник и судије већа за прекршај-е одговарају дисциплински пред већем за прекршаје при Министарству унутрашљих послова
ФНРЈ a no прописима који важе за државне службенике.
v
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Члан 60
(1) Веће за прекршаје при министарству унутрашнзих послова
народне републике врши «адзор над пословањем судија за прекршаје
на теригорији народне републике. У том циљу ово веће пази да судије
за прекршаје врше послове у административно-казненом поступку
уредно и на време, указује им «а «еправилности и неуредности у н>иховом раду и упућује их «ако да их отклоне, и даје им општа упутства
за њихов рад.
.
(2) Веће за прекршаје при Министарству унутрашњих послова
ФНРЈ стара се о једнообразности у примени одредаба овог закш а и
савезних посебних прописа о прекршајима и у том циљу даје општа
упутства већима за прекршаје при министарствима унутрашњих послова
народних република и води евидонцију о свим прекршајима.

(1) Судије за прекршаје и већа за прекршаје самостално доносе
одлуке на основу закона ичдруглх правних лрописа.
(2). Судије за прекршаје, претседни^и и судије већа за лрекршаје,
као л њихови заменици, лри ступању на дужност лолажу заклетву.
Члан 62
(1) По прекршајима које учине војнај лица админи^тративноказнени поступак воде у првом и другом степену no прописима овог
закона војни органи које одреди Министар народне одбране ФНРЈ. Тн
су органи надлежни и за вођење административно-казненог постулка за
прекршаје које су ова лица учинила пре него што су постала војна лица.
(2) Пријава за прекршаје против војних лица подноси се војном
органу иадлежном за вођење поступка.
(3) Изузетно од одредаба сгава 1, административно-казнени поступак за девизне, царинске и пореске прекршаје, као и за прекршаје у
области јавног саобраћаја које војна лица учине на месту које mije
под контролом војних органа, воде државни оргћни који су надлежни
и за грађанска лица.
Члан 63
(1) Уколико појединим одредбама овог закона није друкчије прописано, његове одредбе у погледу административно-казненог поступка
коje важе за судију за прекршаје примењују се сходно и на друге
државне органе кад су они у лрвом степену надлежни за вођење административно-казненог лоступка.
(2) Кад je за вођење административно-казненог поступка надлежно
ве'ће за п р ек р ш аје при министарству унутрашгђих послова народне републике или други орган управе (чл. 54 ст. 4), веће за прекршаје може
поверити једном свом члану вршење пбјединих процесних радњи до
доношења решења о прекршају, a други надлежан орган може поверити вршење тих процесних радњи одређеном службенику.
2) Месна надлежност
* Члан 64
'^
(1) За вођење администратшЈно-казненог поступка надлежан je no
правилу 'судија за прекршаје оног народног одбора на чијем je подРУНЈУ прекршај учињен.
(2) A ko je лрекршај учињен ма домаћем броду или ваздухоплову,
за вођење административно-казненог постулка надлежан je судија за
прекршаје оног народног одбора на чијем се подручју налази домаћа
лука или ваздухопловно пристаниште у коме се завршава путовање
учиниоца прекршаја.
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Члан 65
A ko ce н адл еж н ост не м ож е одр еди ти према м есту и зврш ељ а п р екрш аја, она ce о д р е ђ у је прем а пребивалиш ту о д н о с н о борави ш ту
учи ни оца, ук оли к о ce в аж н ост п роп и са којим j e прекрш ај о д р еђ ен
простир е и на п о д р у ч је на ком е ce налази њ егов о пребивалиш те о д н о сн о
боравиш те.
'

Члан 66

A ko с у п о ччлановима 6 4 и 65 ов ог зак он а за п оступ ак надлен?ни
с у д и је за п р ек р ш аје два или виш е н ародн и х о д б о р а , п о ст у л а к води
с у д и ја за п р ек р ш аје к оји га j e први за п о ч ео .
'

Члан 6 7

•

( 1 ) С у д и ја за п р ек р ш аје к оји j e н адлеж ан з а уч иниоца прекрш аја
н адлеж ан j e и за сауч еон и к е.
( 2 ) П о правилу ce гсротив свих лица води заједн и ч к и поступ ак .
Али кад j e j r o ц ел и сходн о, и адл еж ан су д и ја за п р ек р ш аје м ож е одв оји ти
п оступ ак против п ојед и н и х сауч есн и к а .
( 3 ) Кад заХисти прекрш ај о д го в а р а ју као саизврш иоци или са у ч есници грађаиска и в о јн а лица, п ост уп а к против грађа-нских лица води ce
о д в о је н о о д поступ к а против в ојн и х лица, осим ако с у и за п оступ ак
против војнигх лица «а д л еж н и «ст и држ авн и органи.
Члан 68
С уди ја за п р ек р ш а је к о ји j e м адлеж ан з а уч и н и оц а п рекрш аја
м ож е п р едм ет у ст у п и ти с у д и ји за п рек рш аје о н о г н а р о д н о г о д б о р а на
чијем п о д р у ч ју учи н и лац преби в а или бор ави , ако c e тиме олакш ава .
п ост уп ак и ако c e в аж н ост п роп и са којим j e прекрш ај о д р еђ е н п рости р е
и на т о п о д р у ч је .
> ' >
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Члан 6 9
С у д и ја за п р ек р ш аје д у ж а н j e n o сл у ж б е н о ј д у ж н о ст и д а пази на
стварну и м есн у н адл еж н ост. А ко нађе да j e за в о ђ ењ е адм инистративнок азн ен ог п оступ к а н адл еж ан су д и ја за п рек рш аје д р у г о г н ародн ог о д бора или д р у ги др ж авни орган, у ст у п и ћ е п редм ет б е з о^лагањ а том е
ор ган у.

•i
3) Сукоб надлежности
• Члан 70

•

;>

(1 )
О с у к о б у н адл еж н ости и зм е ђ у с у д и ја за п рек рш аје два или
виш е н ар одн и х о д б о р а реш ава већ е за п рек рш аје при ,министарству
ун утр аш њ и х посл ова нароАне р еп убл и к е, a о су к о б у н адлеж н ости изм еђ у су д и ја за п р ек р ш аје са т ер и тор и ја разн и х н ар одн и х р епублика,

L

као и између већа за ирекршаје при министарствима унутрашњих послова разних народних република или између наведених и других
државних органа, решава веће' за прекршаје при Министарств^ унутрашњих послова Ф Н Р Ј ..1' > \ v ' p
.
(2)
Ako tBehe за лрекршаје при мииистарству унутрашњих послова
народне републике уступи или врати предмет судији за. прекршаје,
таква одлука je обавезна за судију за прекршаје.
)
4) Изузеће
Члан 71
(1) У административно-казненом поступку изузеће се судија за
прекршаје и друго службено лице:
а) koje je ca окривљеним, оштећеним или његовим заступником у блиском сродству или у таквом односу да постоји сумња у љегову
непристрасност;
б) koje je у истом предмету било сведок, вештак или заступник оштећеног; v
в) кад постоје друге околности које изазивају сумњу у његову непристрасност.
(2) Изузета су од доношења решења у другом степену службеиа
аила која су учествовала у доношењу првостепеног решења.
j Члан 72
(1) Судија за прекршаје дужан je да се сам изузме чим сазна да
постоје разлози за изузеће. Остала службена лица дужна су да сама
траже изузеће чим сазнају да постоје разлози за .изузеће.
(2) Захтев за изузеће може поднети и странка све до доношења
решења о прекршају. Лице чије се изузеће тражи може до- решења о
захтеву за изузеће предузимати са.мо оне радње које не трпе одлагања.
(3) О изузећу судије за прекршаје решава веће за прекршаје при
министарству унутрашњих послова народне републике. „
(4) О изузећу претседника и судија већа за прекршаје решава односно веће. У решаваЊу не може учествовати члан већа чије се изузеће
тражи.
(5) О изузећу чланова комисије за прекршаје месног народног одбора решава «адлежни судија'за прекршаје.
(6) Пре доношења'решења о изузећу узеће се издЛва од;лип.п чије
je изузеће у питању.
(7) ГГротив решења којим će изузеће усваја није допуштена
жалба, a Дешење којим се изузеће одбија може се побијати само жалбом против решења о прекршају.

5) Странке и њихово заступање
.

*‘
Члан 73
"
(1) Странке у административно-казненом поступку су окривљени и
оштећени.
(2) Окривљени je лице против кога се води поступак.
(3) Оштећени je онај чије je право повређено прекршајем.
Члан 74

/

Оштећени им^ право да сам или преко свог заступника подноси
доказе, да ставља предлоге и да истиче грађанскоправни захтев за
накнаду штете.
Члан 75
Окривљени има право да подноси доказе, да ставља предлоге и
изјављује жалбу, као и да употребљава друга правна средства.
Члан 76
Странке, заступник оштећеног, као и законски заступници малолетних странака имају право да прегледају и преписују списе предмета,
осим ako би се тиме ометало правилно вођење поступка. После доношења решења о прекршају то им се право не може ускратити.Ј
6) Записник
Члан 77
(1) О појединим службеннм р^дњама које се предузимају у току
поступка сасгавља се записник.
(2) У записник се уноси:
а) назив државног рргана који води поступак;
б) место, време и предмет рлужбене радње;
в) имена лица која учествују у службеној радњи;
г) кратак садржај обављања службене радње.
(3) У записник о саслушању уноси се битна садржина саслушања.
A ko се саслушаље врши npeico ореводиоца, означиће се на коме je
језику саслушање извршено и ко je био преводилац.
(4) Записник потписује службено лице^које руководи службеном
рИдњом и записничар, ако записник води записничар.
(5) Записник о саслушању окривљеног потписује и окривљени.
(6) Записник о саслушању сведока и вештака потписују и сведоци
односно вештаци.

(1) Пре погписивања записник ће ce прочитати саслушаним лицима, што ће ce на крају текста означити.
(2) A ko записник садржи више листова, они ће ce означити редним
бројевима и сваки лист овериће својим потписом лице које руководи
службеном .радњом.
(3) A ko записник о саслушању садржи више листова, на сваком
листу ‘потписаће ce и саслушано лице.
(4) A ko саслушано лице неће да потпише записник или ce удаљи
пре^његовог закључења, лице које руководи службеном радњом забележиће ово у записник.
( 5 ) A ko ce службена радња не може цела обавити без прекида,
саставиће ce посебам записник о сваком посебном делу службене радње.
Члан 79
(1) У већ потписаном записнику не сме ce ништа додавати, прецртавати или мењати. Места која су прецртана још за време састављања
записника морају остати читљива. Исправке' и тгрецртана адеста овериће
својим потписом лице које руководи службеном радњом. Допуне већ
закљученог записника поново ће ce потписати и оверити.
(2) Лице које учествује у поступку има право да у записник стави
пригово.р на његову садржину.
✓

7). Доношење и саопштавање одлука
Члан 80
Одлуке у адмикистративно-казненом поступку доносе ce no правилу
у облику решења, уколико прописима овог закона за поједине одлуке
није предвиђено да ce доносе у облику наредбе.
Члан 81
(1) Одлуке ce саопштавају странкама усмено ако су присутне.
(2) Усмено саопштавање увек ће ce назначити у записнИку или
на 'спису. Прилико^ усменог саопштавања одлуке странке ће ce упозорити да могу затражити препис одлуке и поучиће ce о праву жалбе и
року за жалбу.
(3) Ha захтев учињен приликом усменог саопштења издаће ce
заинтересованоме препис саопштене одлуке. Кад странка затражи препис
одлуке, рок за жалбу рачуна joj ce од дана доставе преписа одлуке.
( 4 ) Отсут.нима одлуке ce саопштавају достављањем њиховог овереног преписа. У овом случају рок за жалбу рачуна се^од дана доставе.

Члан 82
( 1 ) О длуке и д р уга писм ена достављ ају! cć n o правилу преко
пош те.
- \
( 2 ) Д ост ав љ ањ е с е м ож е вршити и « а други начин, уколико je
такав начин достав љ ањ а п одесн и ји .
( 3 ) Начин достављ ањ а о д р е ђ у је државни орган који води п оступак.
Члан 83

-

( 1 ) Д ост ав љ ањ е се врши no правилу лично.
( 2 ) Д ост ав љ ањ е се врши редовн о у стану или п ословној п росторији лица коме се писм ено достављ а, бли се о н о м ож е вршити и на
д р угом м есту.
( 3 ) Д остав љ ањ е се р едовно врши д а њ у . Д о став љ ањ е н оћ у м ож е
се врш ити и зу зет н о и само no нарочитом н ар еђељ у с у д и је за прекрш аје.
Члан 84
( 1 ) П отврду о изврш еној достави (д о ст а в н и ц у ) п о тп и су ју достављач и ли ц е ком е се достава врш и.
( 2 ) Ha доставници се и сп и сује словима датум и м есто достављ ањ а.
( 3 ) A k o j e прималац неписмен или н и је у стањ у да с е п о т п и ш е на
достав н и дк , достављ ач ћ е га потписати, назначити дан п р ед а је и ставити
напом ену заш то j e потписао примаоца.
( 4 ) A k o прималац о д б и је да потпиш е доставн и ц у, достављ ач ће то
забел еж и ти на доставници. Сматра се да j e тиме достава изврш ена.
Члан 85
( 1 ) Кад се липе ком е се врши достав љ ањ е не зћтекне у стану
или п осл ов н ој п р остор и ји , достав љ ањ е се м ож е п ун оваж н о извршити
сваком пун олетн ом лицу к о је с њим живи у заједн и чк ом дом аћинству,
од н о сн о сваком љ еговом пун олетн ом члану п ор оди ц е или намеш тенику.
A ko таквих лица нема, достав љ ањ е се м ож е п ун оваж н о изврш ити зак ул одав ц у или ч увару к уће ако они ту ст а н у ју .
( 2 ) П озив окривљ еном ради саслудЈаљ а и р еш ењ е о прекрш ају
м ор ају му се лично доставити. 1
>.
Члан 86
( 1 ) Кад лице коме се врши достава о д б и је да прими писм енб’ v
достављ ач ће забел еж и ти на доставници дан, час и р азлог одби јањ а
пријем а, a писм ено ће према околностим а сл уч аја оставити у стаиу
одн осн о п ростор и ји гд е j e дотично лице за п о сл ен о . Сматра се да je
тиме достава изврш ена.
'
( 2 ) A ko лице коме се достава има лично извршити' и збегава д о стављ ањ е, писм ено ћ е се предати м есном народном о д б о р у , a извеш тај

o томе прибити иа врата стана или пословне просторије лица коме ce
достава има извршити, као и на таблу месног народног одбора. Достава
се сматра да je извршена кад je извештај прИбијен на врата стана или
пословне просторије. Достављач ће у таквом сЛучају на доставници
назначити на који je начин извршена достава, као и дан и час кад je
извештај прибијен на врата стана или пословне просторије.
Члан 87
Достављање које ce има извршити надлештвима, установама, предузећима, друштвеним организацијама >и уопште правним лицима врши
ce лицу које je за то овлашћено.
Члан 88
(1) Boj'HHM лицима достављање ce врши преко њихове команде
односно јединице, a припадницима Народне милиције преко надлежне
управе милиције односно јединице.
(2) Саобраћајним службен^цима сувоземног, речног, аутобуског
и ваздухопловног саобраћаја достављање ce врши преко љиховог непосредног старешине.
8) Позивање и привођење лица
Члан 89
'^ v
.
(1) Лице које треба да лично учествује у поступку позива ce, no
правилу., писменим позивом. У цозиву ће ce означити назив државног
органа који позива, време кад ce позвани има јавити, предмет због кога
ce позива и у коме својству (као окривљени, сведок, вештак итд.).
(2) У позиву којим ce 'позива окривљени означиће ce зашто ce
окривљује и да ли окривљени мора лично приступити ради саслушања,
или може дати своју одбрану и писмено. Кад ce позива да лично приступи, окривљени ће ce у позиву упозорити да ce у случају неодазивања позиву може наредити његово привођење, као и да ће ce решење
о прекршају донет!! и без његовог саслушаља.
(3) У позиву сведоцима и вештацима he ce означити да je позвани
дужан да ce јави и да ће ce у случају неоправданог неодазивања позиву «аредити његово привођење. Ако ce оштећени позива као сведок,
то ce у позиву мора означити.
:

(4) У изузетним случајевима позивање ce може извршити и усменим
путем, што ће ce у списима забележити.

Члаи 90
/
(1) A ko се уредно лозвано лице не одазове позиву и свој изостанак ие оправда, може се снаредити његово привођење. Привођење се
извршује о трошку приведеног лица.
(2) Привођење окривљеног може се наредити само ако je у позиву
било означено да окривљени мара лично приступити,
(3) Привођење окривљеног може се наредити и без лретходног
позива ако не може да докаже свој идентитет или нема сталног боравишта.
(4) Привођење оштећеног може се наредити само ако je он позван и као сведок.
(5) Привођење се наређује писмено. У наредби мора бити означено име л&ца које се има привести и. узрок због кога се наређује
привођење. Наредба мора бити снабдевена службеним печатом и потписом судије за прекршаје који je привођење наредио.
(6) Припадници Народне милиције и друга службена лица овлашћена иа привођење могу и без «аређења судије за прекршаје непосредно привести лице које' je затечено у вршењу прекршаја, ако се
не може да утврди његов ндентитет или ако она нема сталног боравишта, као и у случају када je лривођење потребно да би се спречило
настављање прекршаја. Привођење окривљеног у оваквим случајевима
мора се извршити без одлагања.
(7) Ako je у случају из претходног става учинилац затечен у
вршењу лрекршаја ван редовног службеног ©ремена судије за прекршаје, a постоје основи сумње да ће окривљени побећи или опасност
да непосредно настави извршење лрекршаја, службено лице овлашћено
на привођење може задржати окривљенога под својим «адзором док
не буде у могућности да га приведе судији за прекршаје a најдоцније
у року од 24 часа.
/

9) Рокови

Члан 91
(1) Рокови се рачунају на часове, дане, месеце и године.
(2) У један дан рачуна се 24 часа, a месецИчИ године рачунају се
у календарском трајању.
(3) Рокови на часове рачунају се од наредног часа no ономе у који
спад& почетак рока. Taj ће се час означити на спису.
(4) У рок који се рачуна на дане «е урачунава -се дан у који пада
почетак рока.
* '
(5) Рокови одређени ло месецима или годинама свршавају се протеком оног дана последњег месеца или године који ло своме датуму
одговара дану када je рок почео.
\

(6)
A k o последњи дан ipo«a лада у који државни празник или
недељу, рок истиче протеком првог наредног дана.

Члан 92
(1) Кад j e изјава скопчана са роком, сматра се да je дата у року
ако je пре н^го што рок истекне предата*'ономе ко je за њен лријем
овлашћен.
- (2) Изјава се може улутити и преко пои1те препоручено као и
брзојавним путем. Дан предаје пошти сматра се као дан предаје ономе
ко je овлашћен за пријем.
r
Члан 93
(1) Окривљеноме који пропусти рок за изјаву жалбе на решење
0 прекршају може се из оправданих разлога допустити ловраћај у пређашње стање, ако у року од три дана no престанку узрока због кога je
иропуштен рок поднесе молбу за по.враћај у пређашње стање и ако
једновремено са молбом преда жалбу.
(2) По протеку једног месеца од дана пропуштеног рока не може
се тражити повраћај у пређашње стање.
(3) О повраћају у пређашње стање решава државни орган надлежан да решава у другом степену no жалби. Кад надлежни- државни
орган дозволи повраћај у пређашње стање, решиће истим решењем о
жалби.
Члан 94
(1) Молба за повраћај у пређашње стање предаје се државном
органу коме се предају жалбе.
i
(2) Против решења донетог о молби за повраћај у пређашње
стање није «допуштена жалба.
Члан 95
i
Молба за повраћај у пређашње стање не задржава извршење
решења о прекршају, али државни орган коме je предата молба може
према околностима <наредити да се изв>ршење казне одложи до решења
молбе о повраћају.
1V
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ГJIABA VII
ПОКРЕТАЊЕ И TOK АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНОГ ПОСТУПКА
1) Повод за покретање поступка

.

Члан 96
(1)
Судија за прекршаје покреће поступак на основу пријаве државног органа, службеног лица, јавног тужиоца, оштећеног или другог

лица, на основу непосредног сазнања или сазнања на било који други
начин.о прекршају и учиниоиу прекршаја. .
(2) Пријава се подноси писмено или усмено на. записник.
(3) Ha основу пријаве судија за прекршаје одлучује да ли постоје
услови за покретање поступка.
(4) Ako no пријави оштећеног судија за прекршаје нађе да нема
услова за покретање поступка, обавестиће о томе оштећеног и упутити
га да се са својим захтевом за накнаду штете, ако га има, може обратити суду.
1
' ' V'
Члан 97
(1) Административно-казнени поступак спроводи će брзо и кратко,
али тако да се тиме не омета доношење правилног решења о прекршају.
(2) Доказивање ће се ограничити на чињенице које су битне за
утврђивање материјалне истине.
Ч
«
'
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2) Мере за обезбеђење присуства окривљеног
Члан 98
(1) Окривљени може бити задржан до доношења решења о прекршају, ако се не може утврдити његов идентитет или ако нема сталног
боравишта a постоје оонови сумње да je учинио прекршај и да ћепобећи. .
(2) О задржавању окривљенога мора се сТавити забелешка на
сггису у којој ће се означити дан и час кад je наређено задржаваље.
Ову забелешку потписује судија за прекршаје, a испод ње окривљени
потписује да му je наредба о задржавању саопштена.
(3) Задржавање може трајати најдуже 24 часа од часа када *је
окривљени задржан. У тол! року окривљени мора бити саслушан и
мора се донети решење о прекршају или се окривљени има пустити
на слободу.
- •
(4) Време за које 'је окривљени задржан пре доношења решења
о прекршају урачунава му се у изречену казну. При урачунавању
задржавање које je трајало дуже од 12 часова рачуна се у један дан
затвора, односно у 200 динара новчане казне.
v

Чла-н 99
(1)
Судија за прекршај може наредити да се лице у пијаном
стању које се затекне у вршењу прекршаја задржи док се не истрезни,
ако постоји опасност да ће оно и даље вршити прекршај. Овакво задржавање не може трајати дуже од 12 часова од часа када je односло
лице задржано.

\

(2) Ван редовног службеног времеиа задржавање лица у пијаном
стању у случају из претходног става може наредитл и овлашћени
старешина Народне милицлје. У местима ван седишта судије задржаваџ^е таквог лцца може нгредити и секретар месног народног' одбора
(народног одбора насеља или града у саставу среза).
(3) О задржавању мора се ставити забелешка на спису у којој
ће се означити дан и час кад je наређено задржаваље. Ову забелешку
потписује службено лице које je наредило задржавање.
i
; • , • .»
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3) Саслушање окривљеног
/
Члан 100
(1) Омривљени се нспитује усмено.
(2) У почетку првог испита од окривљеног ће се прво узети општи
лични подаци' овим редом: породично, очево и рођено име, занимање,
дан, месец, година и место рођења, место становања, брачно стање и
број деце, држављанство, писменост, имовно стање, да ли je, када и
зашто судски и административно кажњаван, да ли се налази под истрагом, и ако je малолетан, ко му je законски заступник.
,
(3) После узимања личних података судија за прекршаје саопштиНе окривљеном зашто се узнма на одговорност и позваће га да
каже све што je у вези са лрекршајем због кога се -саслушава.
I

:

Члан 101
Окривљени ће се суочити са сведоком или саучесником ако се
љихови искази не слажу у важнил1 тачкама и ако се та противречност
не може на други начин отклонити.
Члан 102
ч
Ч
je окривљени глув, поставиће му се питање писмено, a ако je
нем, позваће се да писмено одговара. Ако се саслушање не може обавити
на овај начин, позваће се ради тумачења такво лице које се са окривљеним може споразумети.
/
•
4) Саслушање сведока
Ako

Члан 103
(1 ) Ako je за утврђивање чињеница потребно, у административноказненом поступку саслушаће се сведоци.

(2) Свако лице које je као сведок позвано дужно je на позив доћи
и сведочити. Лица која због изнемоглости, болести или неспособности
не могу доћи no позиву, испитаће се као сведоци v свом стану.
<
•
.
f

(3) Ослобођени су од дужнрсти сведочења: брачни друг окривљеног, сродници охривљенога no крви у усходној или нисходпој лравој
линији, a у побочној до другог степена аакључно, усвојилац и усвојеник окривљеног, као <и верски исповедник о ономе што му je окривљепи
исповедио.
(4) Пре испитивања ова лица ће се поучити да не морају сведочити
и то ће се назнач&ти у записнику, a њихове изјаве да не желе да сведочз унеће се у записник.
■
<
(
Члан 104
Kao сведоци не могу се испитати службена и друга лица о чињеницама ко.је су дужна чувати као службену тајну, док их од тога не
ослободи надлежни орган.
Чла^г 105
Сведока испитује судија за прекршаје који води поступак, осим
ако сведок живи ван његовог подручја, у ком случају саслушање може
обавити судија за прекршаје на чијем .подручју сведок борави.
)
Члан 106
(1) Сведоци се испитују појединачно.
(2) Сведок ће се,пре испита опоменути да <на сва питања каже
праву истину, да ништа ne прећути и упозориће се на последице које
ће сносити ако лажно сведочи.
Члан-107
(1) Од сведока ће се прао узети олшти лич^и подаци овим редом:
породично, очево и рођено име, године живота, занимање, место рођења, место становдња, да ли се налази под истрагом и у каквом je односу према окривљеном и према оштећеном.
(2) У току испитивања сведок ће се позвати да каже све што му
je познато о предмету и no потреби поставиће му се посебна питања
ради допуњења или разјашњења онога што jve исказао. Сведок ће се
увек питати откуда му je познато оно што сведочи.
( 3 ) A ko je потребно утврдити да ли оведок познаје лице или пр.едмете, тражиће се од њега да их прво опише и да наведе знакове разликовања, na ће му се потом показати лице или предмет ради познавања.
(4) A k o je сведок глув или нем, саслушаће се «а начин предвиђен
у члану 102 овог закона.
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Члан 108
Сведоии ce могу -суочити ако се њихови искази не слажу у важнтш
тачкама a противречност ce не може «а други начин отклонити.
5) Увиђај
Члан 109
<
■
/
(1) A k o je за утврђивање и разјашњење какве важне чињенице
потребно лично опажање, извршиће ce увиђај.
(2) Судија за прекршаје који je наредио увиђај одредиће која
ће ce лица позвати да присуствују увиђају.
^
i

••

6) Вештачење

Члан 110
• чињеница потребна
■'
(1) Кад je за утврђивање или оцену
нарочита
стручна спрема, одредиће ce један или два вештака. ‘
(2) За вештаке не може ce узети лице које не може бити сведок.
\

* Члан 111
(1) Налаз и мишљење вештака уноси ce у записник одмах, a може
ce дати и у року које одреди 'судија за прекршаје.
(2) Несагласност или нејасност у мишљењу и на^азу вештака
отк^ониће ce њиховим саслушањем или понављањем вештачења преко
истих или других вештака.
7) Претресање стана и лица

. *

^
Члан 112
Претресање стана и других просторија, као и претресање лица
може ce предузети само онда кад има довољно осиова да ће ce у просторијама, стварима или код појединих лица наћи предмети или трагови
који би могли бити од важности за постућак или да ће ce претресање^
стана и других просторија окривљени ухватити.
Члан 113
(1) Претресање одређује писменом наредбом судија за прекршаје.
Лично претр^ање жена врши жена службеник или друго женско лице
коме ce м0^<^;;П0верити вршење претресања.
(2) Службено -лице а<оj е има извршити претресање 'Стаиа и просторија или претресање лица мора имати писмену наредбу која ће ceпре претресања саопштити.

(1) Пре претресања позваће се онај код кога се претресаље врши
да сам нзда лица или предмете који će траже. Ako се tfa овај начин не
добије оно што се тражи,' извршиће се претресање/
( 2 ) A ko j e одл агањ е в езан о са оп асн ости или ако с е п р етр еса љ е
врши v јавним п р остор и јам а, д р е т р е с а њ у ће се приступити одм ах и б е з
л ози ва да се и зд а ју лица или предм ети.

Члан 115
Претресање стана врши се дању. Ако je у току претресања настутшла ноћ, започето претресање неће се због тога прекинути. Претресању
стана ће присуствовати два пунолетна крађаиина.
I
Члан 116
'
(1) Држалац стана ил^ просторија шозваће се да црисуствује
претресању. A k o je овај отсутан, лозваће се да претресању присуствује
један од одрасли* укућана, односно сусед.
(2) Врата на сталу или другим просторијама и оставама отвориће
се ако их власник или његов опуномоћеник сам не отвори на позив
службеног лида или ако je он отсутан.
(3) Претресање у.државним установама и друштвеним и задружним организацијама може се вршити само у присуству старешине те
установе или његсвог заменика, односно претставника организације.
(4) Претресање у војним установама и установама које уживају
екстериторијалност .није допуштено.
•

Члан 117
4
v
Претресањем нађени предмети који су употребљени за вршење
ирекршаја, прибављени прекршајем или који су настали извршењем
прекршаја привремено ће се одузети.
Члан 118

-

(1) О сваком претресању сачиниће се записни^у коме ће се поред
других података означити наредба «а основу које je претресање извршено и попис 'свих одузетих предмета.
(2) Записник потписује и лице код кога je претреса^е извршено,
као и присут.ни грађани. Ако које од ових лица одбије дардотпише запионик, то ће се у записнику забележити.
(3) Лицу код кога je претресање извршено издаје će препис записника..

8) Прнвремено одузииање ствари
Члан 119
(1) Предмети који могу бити одузети no Члану 42 ст. 1 и 2 овопт
закона могу се привремецо одузети и пре доношења решења о прекршају.
(2) Привремено одузимање одређује својом наредбом судија за
прекршаје. Препис наредбе мора се предати лицу од кога се врши
одузимање ствари.
(3) Посебним п^описима којима сс одређује прекршај мог}' се
овластити службеници инспекциских органа и припадници Народне милиције да, када у службеној дужности сазнају за прекршај, могу сами
привремено одузети предмете из члана 42 ст. 1 и 2 овог закока.
Ти органи дужни су привремено одузете предмете одмах предати судији
за прекршаје, a ако се не налазе у седишту судије за прекршаје, дужни
су да га неодложно известе о извршеном привременом одузимању и побринути се за чување предмета до доношења раредбе од стране судије
за прекршаје.
(4) Лицу од кога се одузимају предмети издаје се потврда с тач^
ним означењем одузетих предмета.
( 5 ) A ko j e ствар подложна квару, или ако њено Чување изискује
несразмерне трошкове, судија за прекршаје ће одредити да се таква
ствар прода.
(6) Судија за прекршаје, поводом приговора заинтересованог
лица, и no службеној дужности може привремено одузете пред.мстевратити сопственику.
9) Усмена расправа
Члан 120
(1 ) Ako судија за прекршаје нађе да j e ради бољег рлзјашљењп
ствари потребно одржати усмену расправу, може одредити усмену расправу и на њој саслушати окривљенога.

(2) Ha усмену расправу се позива окривљени, a no потреби и
сведоци и вештаци.
(3) О дану усмене расправе обавештава се и оштећени, ако се
тиме поступак ne би одуговлачио.
.
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10) Доношење решсња о прекршају без саслушања окривљенсг
• Члан 121
(1)
Кад je за одређеии прЈекршај прописана само новчана казна a
судија за прекршај нађе да се lia основу :прија'ве припадника Нарбдне
милиције, службеника инспекциских органа или другог службеног лица^
'

•

\
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стоднете на основу непосредног опажања, довољно утврђује да je окривљени учинио лрекршај и да би *се против њега имала изрећи новчана
казна до 500 динара, може и без позивања и саслушања окривљеног
донети решење о прекршају и изрећи против њега новчану казну највише до 500 динара.
(2) Против решеља о прекршају донетог no претходном ставу
окривљени може у року од три дана од дана досТаве поднети приговор.
(3) A ko окривљени у одређеном року поднесе приговор, судија
за прекршаје ставиће ван снаге донето решење о прекршају и наставиће
редован поступак.
(4) У поступку г|ротив малолетгожа решење о прекршају не може
ce донети без саслушања окривљеног.
11) Казне за повреду поступка
Члан 122
(1) Сведок или вештак који без оправданог разлога одбије да
'Сведочи односно вештачи казниће ce новчано до 1.000 динара.
(2) У случају да кажњено лице ме плати новчану казну, еудија за
прекршаје може наредити да ce она принудно наплати.
( 3 ) A ko сведок и поред тога одбије да сведочи, судија за прекршаје може га лишити слободе. Ово лишење слободе не може трајати \
дуже од три дана. Лишење слободе престаје чим сведок пристане да
сведочи, односно чим његово иопитивање постане непотребно. Изречена
.новчана казна ce у том случају, уколико није већ наплаћена, неће
наплатити.
f
(4) Жалба на решење о новчаној казни и на решење о лишењу
слободе не задржава решење од извршења.
(5) Према војним лицима и припадниццма Народне милиције неће
ce изрицати лишење слободе него ће ce о одбијању сведочеља изве•стити «адлежна војна команда.
f
/
Члан 123
(1) Лице коje ce t o k o m поступка и поред опомене непристојно
понаша или омета службени рад казниће ce новчаном казном до 500
динара.
.
s
(2) Жалба на решење не задржава извршење решења.
(3) У случају да кажњено лице не платиову казну, она he ce
заменити затвором no члану 31 овог закона.*
Члан 124
/
Износи нашЈаћених новчаних казни које су изречене no члановима 122 и 123 иду у корист фонда из члана 11 овог закона.

ГЛАВА VIII (
РЕ Ш Е Њ Е О П РЕК РШ АЈУ
i

1) Донош ење решења

Члан 125
Административно-казнени поступак се завршава доношењем решења
о прекршају.
,
V
Члан 126
Решење о прекршају садржи назив државног органа, предмет поступка, диспозитив, образложење и упутство о жалби, као и број, датум,
потпис и печат органа који je донео решење.
Члан 127
4
У диспозитиву се решава да ли се окривљени кажњава за прекршај
или се поступак против њега обуставља.
Члан 128
(1) Диспозитив решења којим се окривљени кажњава за прекршај
садржи:
a)
чињенични опис прекршаја за који се окривљени кажљава
и пропис којим je прекршај предвиђен;
v. б) казну која се изриче против окривљеног;
‘ в) заштитне мере које се изричу против окривљеног, ако се
такве мере примењују;
г) одлуку о захтеву' оштећеног на накнаду штете.

д) одлуку о ^рошковима поступка;
(2 ) A k o je против окривљеног изречена новчана казна, решењем
ће се одредити у ком року се ова мора пла^ити и навешће’ се Да ће се
новчана казна, ако je окривљени у одређеном року не плати, заменити
казном затвора у с#дре!;еном трајању, односно да ће се наллатити принудним путем.

(3) У случају да je окривљени пре доношења решења о прекршају
био задржан, -решењем ће се одлучити и о урачунавању задржавања
у изречену казну. '
N
( 4 ) A ko je изречена заштитна мера одузимања предмета, у решењу
he се одредити и како ће се са одузетим предметима поступити. Кад из*
реченом мером одузимања предмета нису обухваћени предмети привремено одузети no члану 119 овог закона, решењем ће се одредити да се
г.акви предмети имају вратити сопственику,

. .'Нла-н-129
Решење којим се поступак обуставља донеће се када у току noступка окривљени умре, када наступи- застарелост гољења или се на
иснову спроведеног поступка установи , да дело није п р е к р Ј и а ј , и л и
нема доказа да je прекршај учинио окривљени, или да постоје основи
који искључују одговорност за прекршај.
Члан 130
У образложењу се укратко наводи утврђено чињенично стање уз
навођење доказа на основу којих се поједине чињенице сматрају доказаним, као и правни прописи на којима се заснива одговорност окривљеног, односно одлука о обустављању поступка.
• N .
i
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Члан 131
^
У упутству о жалби странка се поучава да лротив решења о и рекршају има право жалбе, ‘коме се државном органу она изјав^Бује и
коме се предаје, у ком року, као и то да се жалба може поднети писмено
или изјавити усмено у записник.

Члан 132
(1) Грешке у писању или бројевима, кас^ и друге очигледне нетачности у решењу о прекршају може исправити no службеној дум<ности
или на предлог странке државни орган који je донео решење.
(2 ) О исправкама извршеним после отправљања решења странкама
обавестиће се странке.

2) Одлучивање о накнади штете
Члан 133
О***• ♦ ’
.

(1 ) Оштећени може до доношења решеља о прекршају поднети
захтев-ßa накнаду штете причињене прекршајем.

(2) О захтеву оштећеног одлучиће се у решењу\о прекршају. Ако
се висина штете не може утврдити или ако би се расправљањем о шт^ти
ометао брз ток поступка, оштећени ће се упутити да своје потраживаљс
остварује код надлежног суда. Ако' оштећени тражи већу ‘ накнаду од
оне која >му се може признати према утврђеним околностима/ одредиће
му се накнада према утврђеним околностима, a за остатак ће се упутити
да своје потраживање остварује код надлежног суда;
(3) У случају обустављања посгупка оштећени he се упутмтп да
своје потражива1Бе на накнаду штете остварује ^од надлежног суда.;'
(4) Против одлуке ö захтеву на накнаду -штете оштећени нема
право жалбе, али уколико je föM одлуком небадовољан, може обтвариваги свој захтев тужбом код редовног суда.
f ч
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3) Трошкови поступка
Чла« 134
(1) Трошкови поступка обухватају стварно учињене издатке за
правилно 'вођење поступка.
(2) Трошкови поступка падају на терет лица које je кажњено за
прекршај.
(3) Трошкове поступка за прекршај no коме je поступак обустављен 'сноси држава.
(4) У решењу о прекршају одредиће се ко сноси трошкове и у
ком износу. Ako за утврђивање велинине трошкова нема довољно података, могу се они одредити и накнадним решењем.
'
!
i
ГJIABA IX
ПРАВНА СРЕДСТВА
1) Жалба
Члан 135
(1) Против решења о прекршају окривљени има право жалбе надлежном другостепеном органу (члан 58).
(2) Жалбу у корист окривљеног малолетника може изјавити и његов законски заступник.
(3) Право жалбе имају и лииа кажњена no члановима 122 и 123
овог закона. Ова жалба изјављује се такође' надлежном другостепеном
органу.
Члан 136
(1) Жалба се подноси у року од осам дана од дана доставе решења.
(2) Рок за жалбу на решење које je странкама усмено саопштено
почиње тећи даном саопштавања, ако странка није затражила да joj
се достаки препис решења (члан 81 ст. 3).
(3) Жалба се предаје лисмено или се даје у записник код органа
који je донео решење о прекршају.
Члан 137
Жалба се не мора посебно образложити, већ je довољно навести
у чему je жалилац незадовољан решењем.
^
Члан 138
(1) Неблаговремену или недопуштену жалбу одбациће првостепени
орган коме je жалба предата.
(2) Против решења о одбациваљу неблаговремене или недопуштене жадбе жалилац има право жалбе надлежном другостепеном
органу.

/

(3)
Благовремену жалбу првостепени арган дужан je без одлагања доставити «адлежном другостепеном органу.
Члан 139
(1) Решавајући о жалби, другостепени орган може решење о прекршају потврдити, поништити или пренначити.
(2) Другостепени орган- ће укинути решење no прекршају кад
утврди да га je донео стварно ненадлежан орган и предмет ће упутити
стварно надлежном орга«у. .
(3) Другостепени орган ће поништити решење о прекршају и кад
нађе да je потребно допунити поступак или спровести нов поступак,
и вратиће га са списима првостепеном органу да донесе «ово решење.
(4) A k o другостепени орган при решавању о жалби <примети да je
пропис «ародног одбора којим je лрекршај предвиђен противан закону
или другим општим прописима виших државних органа, дужан je,
пошто донесе решење о жалби, да о томе обавести президијум народне
скупштине народне републике.
(5) Поводом жалбе окривљеног решење о прекршају не ^оже бити
измењено на његову штету.
(6) Сходно одредбама претходних ставова решаваће ce и о жалбама против других решења донетих у . административно-казненом
поступку.
2)

Укидање и- поништавање правоснажног решења о прекршају
no праву надзора
Члан 140
\
(1) Behe за прекршаје при .министарству унутрашњих послова
народне републике може и no својој инииијативи укинути или поништити незаконито или неправилно правоснажно решење о прекршају
које je донео судија за прекршаје или комисија за прекршаје месног
народног одбора (народног одбора насеља или града у саставу среза)
на њиховом подручју.
(2) Веће за прекршаје при министарству унутрашњих послова народне републике може укинути или поништити правоснажно решење о
прекршају и у случају кад ce no правоснажности решења докаже да
je оно засновано на лажном исказу сведока, вештака или на лажној
исправи, или да je до решења дошло услед кривичног дела судије за
прекршаје или другог службеног лица које je учествовало у вођењу
административно-казненог поступка.
(3) Иста права укидања и поништавања има у логледу незаконитих или неправилних правоснажних решења о прекршајима која су
донела већа за прекршаје при Министарству унутрашњих послова

ФНРЈ, a у погледу незаконитих или неправилних правоснажних решења
о прекршајима која су донели други органи управе (чл. 54 ст. 4) —r
државни органи виши од тих органа.
(4)
У случају поништаја правоснажног решења престају правне
последице изазване решењем о прекршају.
Члан 141'
Право укидања и поништаја правоснажног решења о прекршају
може се вршити само у року од шест месеци, a у случају из чл. 140
ст. 2 у року од три године, рачунајући од дана правоснажности решења
о прекршају.
ГJIABA X
НАПЛАТА НОВЧАНЕ КАЗНЕ HA ЛИЦУ МЕСТА
Члан 142
(1) За прекршаје за које je прописана само новчана казна у утврђеном износу до 100 динара државни орган може прописима којима je
прекршај предвиђен овластити приладнике Народне милиције да на лицу
места наплаћују од лица која затекну у извршењу прекршаја новчану
казну.
,'
(2) Прописима о прекршају може се дати исто овлашћење и другим службелим лицима. 7
(3) Изузетно од одредбе чл. 62 ст. 1 овог закона органи овлашћени за наплаћивање новчане казне на лицу места могу ову казну
наплатити и од војних лица.
(4) 0 наплаћеној казни издаје се потврда.
(5) Против наплате новчане казне на лицу места .нема места жалби.
(6) A k o се не примени наплата казне на лицу места, или ако лиде
које je учинило прекршај одбије да ллати казну одмах, поднеће се лријава судији за прекршаје.
(7) Наплата новчане казне на лиду места не лримењује се према
малолетнику који није навршио чет.рнаест година.
ГЛАВА XI ,
НАКНАДА ИМОВИНСКЕ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОПРАВДАНОГ
КАЖЊАВАЊА
Члан 143
' (1) Лице кажњено у административно-казненом лостулку затвором има право да од државе захтева накнаду и.мовинске штете коју je
'претрпело услед неоправданог кажњавања, ако je у случају поништаја
/

правоснажног решења или у поступку спроведеном у случају укидања
правоснажног 'решења (члан 140) поступак против љега правоснажно
обустављен услед тога што je установљено да дело није прекршај, или
што нема доказа да je учинио прекршај, или што постоје основн који
искључују одговорност учиниоца за прекршај.
(2) Накнади нема места ако кажњени против решења о прекршају
није употребио жалбу, као ни онда ако je својим лажним признан^ем
или иначе својим држањем у административно-казненом поступку проузроковао раније кажљавање.
(3) Право на тражење накнаде штете престаје no истеку тридесет
дана од дана правоснажности решења о обустављању постуттка.
(4) Захтев за накнаду штете подноси ce министарству фиианс^ја
народне републике.
(5) Ako je решењем министарства ^>инансија народне републике
захтев тражиоца у целости или делилшчно одбијен, или у року од два
месеца не буде донето решење no захтеву, тражилац може остваривати
свој захтев код суда.
ТРЕЋИ ДЕО
ГЛАВА XII
ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА У АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНОМ
ПОСТУПКУ
Члан 144
(1) Решење о прекршају извршује ce кад постане правоснажно.
(2) Решење којим je правоснажно изречена новчана казна или досуђена накнада штете извршује ce «ад истекне у њему предвиђени рок
за шаћање казне односно накнаде штеге. Ако je против решења о прекршају била изјављена жалба, тај ce рок рачуна од дана Кад je кажњеном сао.пштено решеље другостепеног органа.
(3) Ako кажњени не може да докаже свој идентитет или нема сталног боравишта, државни орган «оји je у првом степену донео решеље
о прекршају, уколико нађе да кажњени може осујетити извршење решења, може одредити у решењу да ce оно изврши одмах без обзира на
жалбу. У таквом случају жалба ce у року 24 часа мора доставити.падлежном другостепеном органу, који je дужан донети решењс no жалбн
у року од 24 часа од пријема списа.
Члан 145
(1)
Казне правоснажно изречене у административно-казненом поступку извриЈују:

а) казну затвора ловереништво унутрашњпх послова среског
(градског, рејонског) нарадног одбора надлежно no месту пребивалишта
односно боравишта кажњеног;
)
б) новчану казну и заштитну меру одузимања предмета
(члан 42) које je изрекао судија за прекршаје или веће за прекршаје
при министарству унутрашњих лослова народне републике, судија за
прекршаје који je у првом степену донео решење о прекршају, односно
на чијем подручју борави кажњени;
в) новчану казну и заштитну меру одузимања предмета (члан
42) које je изрекла комисија за прекршаје месног народног одбора (народног одбора насеља или града у саставу среза) извршује тај народни
одбор.
г) новчану казну и заштитну меру одузимаља предмета (члан
42) коje су изрекли други државни органи, орган који je донео решеље, уколико посебним прописима није друкчије одређено.
(2)
Судија за прекршаје извршује новчану казну преко извршних
службеника овог народног одбора.
Члан 146
(1) Казна затвора извршује се у затворима.
(2) Мушка лица издржавају казну затвора одвојена од женских.
(3) Лица кажњена због прекршаја затвором, за време издржавања
ове .казне бић^ смештена одвојено од лица осуђених на казну затвора
због кривичних дела.
Члан 147
(1) Лица кажњена затвором могу се одредити на рад само ако на
то пристану.
(2) Радно време «е може трајати дуже од 8 часова дневно.
х

Члан 148
(1) Лицима кажњеним затвором ако раде обезбеђује се награда за
рад, један дан одмора у недељи, бесплатна здравствена заштита и право
на социјално осигурање у случају несреће на послу.
(2) Лица кажњена затвором могу се слободно допиоивати и примати лошиљке. Она имају право на примање посета према кућном реду,
у ком погледу се на њих примењује блажи :режим него на лица осуђена
на казну затвора због кривичних дела.
(3) Лица кажњена затвором могу употребљавати постељину и примати храну која се за њих спрема ван затвора.
V
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Члан 149
Казну затвора правоснажно изречену против војних лица или npoтив лица коja су после правоснажности решења о лрекршају ттостала

војна лица извршују органи који су no закону о извршењу казни надлежни за извршење кривичне казне затвора против. војних лица.
Члам 150
(1) Извршење казне затвора одложиће се у случају теже болести
кажњеног, a може се одложити и ако постоје други нарочито оправдани
разлози.
»
(2 ) ИзвриЈење ове казне не може се почети за време од три месеца
пре и шест месеци после порођаја.

(3) Решење о одлагању казне затвора доноси на молбу кажњеног
орган надлежан за извршење казне.
Члан 151
(1)
Кад се наплата новчане казне врши принудним путем, она се
наплаћује путем административног извршења из покретне имовине
кажњеног.
; (2) Принудно се могу наплаћивати из непокретности само новчане
казне изречене за девизне, царинске, пореске и сличне прекршаје.
(3) Наплату новчане казне из непокретности врши срески суд.
(4) По смрти кажњеног лица новчана казна неће се извршити.
Члан 152
Ako правоснажно решење о прекршају на основу кога je од кажњеног наплаћена' новчана казна буде поништено no члану 140 овога
закона или ако у поступку спроведеном у случају укидања правоснажног решења о прекршају (члан 140) поступак против кажњ^ног буде
правоснажно обустављен услед тога што je установљено да дело mije
прекршај или што нема доказа да je учињен прекршај, или што постоје
основи који искључују одговорност учиниоца за прекршај, кажњеном
ће се вратити од њега наплаћена новчана казна.
Члан 153
(1) Казна затвора извршује се о трошку државе.
(2) Трошкови извршења новчане казне наплаћују се принудним
путем од кажњеног.
Члан 154
(1)
Решеље о прекршају у погледу трошкова поступка и накнаде
штете извршује државни орган који je у првом степену донео решење
о прекршају, a ако je решење у првом степену донело веће за прекршаје при министарству унутрашњих послова народне републике, онда
судија за прекршаје надлежан no месту пребивалишта односно боравишта «ажњеног.
•
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(2) Принудна наплата трошкова ттоступка у корист државе врши
се no службеној дужности.
(3) Принудна наплата накнаде штете, као и трошкова поступка у
корист приватних лица и друштвених организација, врши се no њиховом
захтеву.
(4) Приватна лица и друштвене организације дужни су предујмити
трошкове извршења.
(5) Трошкови тгоступка не могу се принудно наплаћивати из непокретности.
(6) Принудну наплату накнаде штете из непокретносги врши надлежам срески суд.
ЧЕТВРТИ ДЕО

ч
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ГЛАВА XIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 155
Посебни прописи о прекршајима који су у важности на дан ступања
на снагу овог закона остају на снази, али у року од шест месеци морају
бити доведени у сагласност са одредбама овог закона.
j

Члан 156
(1) Од дана кад Народна скупштина ФНРЈ изгласа овај закон не
могу се више изрицати административне казне опомене и поправног
рада.
(2)
Док посебни протшси о прекршајима који су у важности на
дан ступања на снагу овог закона не буду доведени у сагласност са
одредбама овог закона, место казне поправног рада која je за одређени
прекршај предвиђена као једина казна изрицаће се казна затвора која
не може бити већа од једне трећине највише прописане мере казне поправног рада ни мања од једног дана затвора.
Члаи 157
Док лосебн-и прописи о прекршајима који су у важности на дан
ступања на снагу овог закона не буду доведени у саглаоност са одредбама овог закона, даном његовог ступаља на снагу ти прописи ће се
примењивати са следећим отступањима:
а) место казне лишеља слободе изрииаће се казна затвора
која не сме прећи највишу пролисану границу казне лишења слободе,
a ии у ком случају не сме прећи тридесет дана затвора;
б) место казне одузимања предмета којим je учињев прекршај изрицаће се заштитна мера одузимања предмета (члан 42).
\

\

Члан 158
(1) Одредбе -првог дела овог закона примењиваће ce и на прекршаје учињене до дана његовог ступања на снагу no којима поступак
није правоснажно окончан.
(2) Одредбе другог дела овог закона примењиваће ce и на све
несвршене предмете прекршаја. У случају да je првостепено решење
донесепо пре дана ступања на cwary овог закона, no жалби против таквог решења одлучиваће у другом степену орган који je за то био надлежан no досадашњим прописима.
Члан 159
(1) Административне казне које су правоснажио изречене до дана
ступања «а снагу овог закона извршиће ce no досадашњим прописима.
(2) Изузетно од одредбе претходног става, казна поправног рада
коja je правоснажно изречена до дана ступања на снагу овог закона,
уколико није издржана, претвара ce у казну затвора, и то тако да ce
један дан затвора рачуна за три дана поправног рада.
Члан 160
До доношеља нових закона о буџетима и о платном фонду привредних предузећа, за вођење административно-казненог поступка' no
прекршајима који су као финансиски прекршаји означени у чл. 1 Уредбе
о финансиским прекршајима („Службени лист ФНРЈ“ бр. 8/49 и 90/49)
бнће надлежни органи одређени том уредбом.
Члан 161
Овлашћује ce Министар унутрашњих послова ФНРЈ да пропише пословник за административно-казнени постугтак и ближе одредбе за извршење овог закона, a нарочито о трошковима поступка, о дисциплинској
одговорности судија за прекршаје и претседника и чланова већа за прекршаје, као и о тексту заклетве коју полажу судије за прекршаје, као
и претседници и судије већа за прекршаје.
Члан 162
У току од две године no ступању на снагу овог закона могу ce за
судије за прекршаје постављати и лица која немају свршен правни факултет или вишу школу Министарства унутрашњих послова ФНРЈ.
Члан 163
Овај закон ступа на снагу no истеку триХесет дана од дама објављивања у „Службеном листу ФНРЈ” .

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНОГ
ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
. v
i
Основни закон/о прекршајима, који je Народна скупштина ФНРЈ
донела децембра ,1947 године* поставио je основе нашег позитивног
система прекршаја регулишући на јединствен начин основна питања у
погледу овлашћења државних органа за одређивање прекршаја, затим
врста и мера административних казии, одговорности и кажњавања за
прекршаје, као и административно-казненог поступка. Попуњавајући
крупну празнину у нашем дотадашњем законодавству и уклањајући
шаренило и велику разноликост у прописима о прекршајима који су
важили на територији ФНРЈ и у појединим народним републикама, тај
закон je уједно претстављао чврсту правну подлогу на којој су се даље
изграђивали посебни прописи о прекршајима које су доносили савезни,
републички и локални органи у појединим областима државног и друштвеног живота. Иако су досада у два маха вршене измене и допуне
тога закона („Службени лист ФНРЈ“ бр. 47{/48 и 11/50), оне нису
дирале v битне принципе закона већ су се углавном кретале у оквиру
тих принципа.
*
Међутим, промене које су настале у развитку наше државе и друштвеном развитку наше земље у правцу даљег јачања социјалистичке
демократије и законитости^ затим измене извршене у нашем кривичном
законодавству доношењем новог Кривичног законика у коме je нарочито дошла до изражаја заштита и учвршћење права грађана, као и
досадашње вишегодишње искуство у примени Основног закона о лрекршајима изазивају потребу за дубљим и темељитијим изменама у том
закону и за усавршавањем нашег система прекршаја. Спровођење ових
измена поставља се као задатак и сагласно одлукама IV пленума Централног комитета КПЈ у којима се нарочито истиче потреба учвршћења
права грађана и јачања социјалистичке законитости уопште.
Због њихове обимности ове се измене и допуне врше у виду новог,.
пречишћеног текста закона.
Доношење новог Кривичног законика, a нарочито чињеница да су
извесна дела која су раније била предвиђена као прекршаји, тим закоником инкриминисана као кривична дела, намеће погребу да се повуче
јасна г;раница- између лрекршаја с једне и кривичних дела с друге
стране. Новелираном одредбом става 2 чл. 1 досадашњег закона према
којој су прекршаји и дела која, иако садрже обележје кривичног дела
одређеног у закону, претстављају незнатну друштвену опасност због
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очигледно малог значаја и због незнатности или отсутности штетних
последица, може се рећи да je ова граница била скоро потпуно избрисана. Неодређености- ове границе доприносила je и чињеница што су
као прекршаји била -угрожена и извесна дела (као на лр. прекршаји у
вези са откупом и ценама) која no свом значају и друштвеној опасности
уствари претстављају кривична дела.
Отуда се појављује потреба да се појам прекршаја ограничи само
на повреде правних прописа које су мањег значаја, тј. углавном на повреде правила друштвене дисциплине од стране грађана. Предлог не
даје материјалну дефиницију прекршаја него само формално дефинише
прекршаје као повреде прописа за које се законом и другим прописима
прописују административне казне и заштитне мере, тј. за које се npoтиву учинилаца прекршаја примељује посебна категорија санкција
различитих од кривичних санкција. Друго битно, обележје које одваја
прекршаје од кривичних дела јесте надлежност по'себних органа одређених овим законом за вођење административно-казненог поступка.
Овакво схватање лрекршаја као повреда правних прописа које су
мањег значаја, као и потреба да се врсте и мере административних казни
одреде у сагласности са степеном нужности њихове репресије, изискује да се досадашњи систем административних казни доведе у склад
са значајем и суштином прекршаја. Због тога се овим Предлогом врше
важне измене у систему административних казни. Пошто je казна поправног рада укинута као кривична казна, a с обзиром да се у пракси
ова казна показала нецелисходном и као административна казна, нарочито зато што због тешкоћа око организовања њеног извршења често
није било могуће извршити je без фактичког ограничења слободе кажњеног лица, у Предлогу се више не предвиђа казна поправног рада.
Исто тако изостављена je и казна опомене, пошто она уопште нема карактер казне.
Полазећи од помеиутог значаја прекршаја и имајући у виду да су
теже повреде правног поретка које су раније биле предвиђене као лрекршаји сада инкриминисане новим Кривичним закоником као кривична
дела, казна затвора, према Предлогу, може се прописивати највише до
тридесет дана, јер прописивање ове казне у дужем трајању не би било
у складу са значајем прекршаја. Из истих разлога Предлог предвиђа
да новчана казна за прекршаје no правилу не може прећи 10.000 динара,
пошто je за највећи број прекршаја та граница довољна да се постигне
сврха казне. Међутим, у погледу највише границе новчане казне Предлог садржи две врсте изузетака. Први претстављају девизни, царински,
порески и други прекршаји учињени из материјалне заинтересоваПости,
пошто због саме природе тих прекршаја новчана казна до 10.000 динара
не би била д о в о љ н јо ефикасна. Због тога се предвиђа да се законом и

уредбом за те прекршаје може прописивати новчана казна н преко
10.000 динара или v сразмерном или у сличноМ односу (на пр. у одређеном постотку). Други изузетак односи се на новчане казне које се
изричу против правних лица. Да би ове казне биле ефикасне, одређује
се да се законом и уредбом.може против правних лица прописиватн
новчана казна и преко 10.000 динара.
У Предлогу je знатно упрошћен. систем административних казни.
Уместо седам врста казни кфје су постојале у садашњеМ закону, предвиђене су само две: новчана казна и казна затвора. Поред ових двеју
казни постоји и казна укора, али се. она разликује од раније казне
укора утолико што се она у случајевима предвиђеним законом може
изрицати учиниоцу прекршаја уместо прописане новчане казне или
казне затвора, али не може се прописивати као лосебна казна. Ово je
учињено стога што казна укора, ако бп као таква била унапред прописана, не делује довољно у правцу спречавања прекршаја, али с друге
стране као санкција која се у одређеним случајевима може изрећи
место других прописаних радњи она претставља нужну казнену меру
коja систему казни даје већу ширину и гипкост и омогућује да се казна
одмери према посебним околностима сваког конкретног случаја.
Поред административних казни, Предлог предвиђа као другу врсту
мера коje се могу применити према учиниоцу прекршаја — заштитне
мере. Ове мере немају карактер казне и њихов je циљ првенствено да
заштите друштво .'од могућности вршења или лонављања прекршаја.
Према предлогу, законом и уредбом може се прописивати заштитна мера
одузимања предмета који су употребљени за извршење прекршаја,
прибављени прекршајем- или који су настали извршењем прекршаја.
Ова мера одговара досадашњој казни одузимања предмета којим je учин>ен прекршај. Како међутим врсте заштитних мера које се могу применити према учиниоцу прекршаја зависе првенствено од природе самих
прекршаја, то се у нацрту одређује да се посебним законом и уредбом
могу прописивати и друге заштитне мере.
Другу важну измену нацрт доноси у погледу надлежности органа
за вођење аДминистративно-казненог поступка. Према одредбама садашњег закона администратпвно-казнени поступак воде у првом степену no правилу извршни одбори среских односно градских (рејонских)
народних одбора, односно њихове комисије за прекршаје. Ове комисије састављене су од повереника унутрашњих послова и друга два
члана извршног одбора од којих je један повереник у чији делокруг
спада посао на који се односи прекршај. Једино за прекршаје прописа
о јавном реду и миру и саобраћају на јавним местима надлежно je
повереништво унутрашљих послова среског односно градског (рејон-

ског) народног одбора. Досадашње искуство показало je мсђутим да
ове комисије нису могле брзо и експедитивно да решавају нрекршаје
услед чега ce код њих све више повећавао број несвршених предмета.
Поред тога, решавање од стране комисије само формално je било колективно, док je уствари фактички одлучивао надлежни поцереник.
Искуство je такође показало да орган који доноси решења у административно-казненом поступку no правилу не треба да буде онај исти
орган који je надлежан за оперативио извршење задатака, јер ce он
руководи скоро искључиво потребом извршеља задатка, a не води довољно рачуна о правима грађана и правилној примени закона. Надлежност тих органа има такође за последицу да они занемарују организационе и политичке припреме за извршење појединих мера и задатака.
Због свега тога Предлог, имајући у виду и претстојећу реорганизацију народних одбора, полази од тога да решавање у. прекршајима
треба да буде у рукама једног органа, и то судије за прекршаје среског (градског, рејонског) иародног одбора, који би no правилу решавао у првом степену о свим прекршајлма, док би у другом степену no
жалби решавало веће за прекршаје при министарству унутрашњих послова народне републике. У исто време предвиђа ce да ce посебним
законом може прописати да no одређеним прекршајима решење доноси у првом степену веће за прекршаје при министарству унутрашњих
послова народне републике, у ком случају у другом степену решава
веће за прекршаје при Министарству унутрашњих послова ФНРЈ. Да би
ce обезбедила законитост и самосталност судије за прекршаје и већа за
прекршаје у решавању прекршаја, љима ce Предлогом даје потребан
статус. To ce израл<ава углавном у томе што судију за прекршаје бира
и разрешава пленум народног одбора уз сагласност министра унутрашњих послова народне републике a претседника и судије већа за прекршаје при министарствима унутрашњих послова народних република
поставља министар унутрашљих послова народне републике, a претседника и судије већа за прекршаје при Министарству унутрашњих послова ФНРЈ Министар унутрашњих послова ФНРЈ. Поред тога, судије
за прекршаје, као и претседници и судије већа за прекршаје могу ce
разрешити само у случајевима предвиђеним законом. Исто тако посебно
ce регулише дисциплинска одговорност судија за прекршаје као и претседника и судија већа за прекршаје.
Посебан значај одредаба нацрга у погледу надлежности органа за
административно казнени поступак јесте у томе што ce лоступак у свим
прекршајима no правилу усредсређује код судије за прекршаје и већа
за прекршаје, чиме ce уклања велико шаренило које je до сада у том
погледу ностојало будући да je знатан број прекршаја био изузет из
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надлежности комисија за прекршаје и дат у надлежност другим државним органи.ма. Међутим, с обзиром на специфичан карактер појединих
врста прекршаја, који захтевају посебну стручност ,органа за вођење
административно-казненог поступка, Предлог допушта да се само законом за извесне специфнчне врсте прекршаја може одредити надлежност '
другнх органа управе.
Важна карактеристика Предлога je тежља да се пружи што пунија
заштита лрава грађана. To долази до изражаја пре свега v утврђивању
начела легалитета прекршаја no коме се за прекршај може казнити само
ако je, пре него што je учињен, био предвиђен прописима и за његабила прописана казна. To се даље огледа у томе што се казна затвора,
као тежа казна, као и мера одузимања предмета може прописивати само
законом и уредбом. Са гледишта заштите права грађана од посебног je
значаја одредба да у административно-казненом п ост уп к у окривљени
не може бити стављен у притвор. Међутим, с обзиром на потребу да се
у случајевима предвиђеним законом обезбеди присуство окривљеног
Предлог -предвиђа да у тим случајевима окривљени може бити задржан.
Ово задржавање може се наредити само ако се не може утврдити идентитет окривљеног или ако он нема сталног боравишта a постоје основи
cyjuit.e да je учинио прекршај и да ће побећи. Такво задржавање не може
трајати дуже од 24 часа од мо.мента кад je окривљени задржан. У том
року мора бити донето решеље о прекршају или се окривљени има
пустити на слободу. Поред тога прецизније су него до сада одређени
услови 1Под којима се може задржати лице у пијаном стању које се
затекне у вршењу прекршаја, с тим да ово задрмЈавање не може трајати дуже 'од 12 часова. Даљу гарантију права грађана садржи одредба
да се пре доношења решења о прекршају окривљени мора саслушати
о предмету због кога се против њега води поступак, тј. да му се мора
лружити могућност да наведе све што има у своју одбрану. Поред тога
Предлогом се тачно одређује који су органи и под којим условима
овлашћени да нареде привремено одузимање ствари. Важно je исто тако
истаћи да се у нацрту лицу кажњеном у административно-казненом поступку казном затвора признаје право на накнаду имовинске штете коју
je претрпело услед неоправданог кажњавања, ако je поступак против
њега накнадно обустављен.
Посебан значај у погледу заштите права грађаАа имају и одредбе
о извршењу казне затвора изречене у административно-казненом поступку. Тим одредбама се за лица кажњена затвором установљава блажи
режим него за лица кажњена истом казном због кривичних дела. Taj се
блажи режим изражава нарочито у томе што се лица кажљена затвором
могу одредити на рад само no њиховом пристанку.
.
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Предлог задржава углавном исту основну поделу као и садашњи
закон, тако да први део сачињавају материјално-правне одредбе, други
део одредбе no административно-казненом поступку, a. трећи део одредбе
о извршељу казни и заштитних мера, с том разликом што прелазне
завршне одредбе сачињавају посебан, четврти део закона. Међутим
обим и важност измена извршених у појединим деловима нацрта налагали су и извесне измене у систематици и распореду материјала у оквиру
појединих делова закона.
Н
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Поред наведених измена принци^ијелног значаја, потребно je указати и на следеће новине и друге важније измене у Предлогу:
1) С обзиром на извршену реорганизацију савезне и републичких
влада и општу расподелу надлежности између савета с једне страре и
претседника савета с друге стране, као и с обзиром на чињеницу да министарства no правилу врше управно-регулаторне делатности, у члану 3
тачка 3 Предлога се одређује да прекршаје могу прописивати, пооед
претседника владе и министара који стоје»на челу министарстава, још
и савети влада, a претседници савета само на основу посебног овлашћења
датог законом или уредбом.
2) Полазећи од значаја прекршаја поставља се правило да се за
прекршаје кажњава само ако je учињен на територији ФНРЈ. Уколико
за одређене прекршаје посебним законом не би друкчије било пропи. cairo. При томе се прописује да ће се прописи о прекршајима који важе
на целој територији ФНРЈ применити и на сваког ко учили прекршај
ван територије ФНРЈ на домаћем броду или ваздухоплову.
3) Према новелираном члану 10 садашњег закона износи од напла- \
ћених новчаних казни иду у корист буџета оног државног орЈгана који
je казну изрекао, док су према ранијем тексту тога члана ти износи
ишли у корист буџета оног државног органа који je казну прописао.
Избегавајући незгодне стране оба досадашња система, a с обзиром да
je одредба садашњег члана 10 могла стварати материјални интерес
код органа надлежних за изрицање казне да на тај начин повећају
своја буџетска средства, Предлог прописује да износи од наплаћених
новчаних казни иду у корист посебних фондова за социјалне установе
који се оснивају у свим народним републикама. Уједно се међутим
предвиђа да се посебним законом може одредити да новчане казне изречене за одређене врсте прекршаја (на пр. за девизне и царинске прекршаје) иду у корист савезног буметз: Чињеница да износи од наплаћених новчаних казни иду no правилу у корист посебног фонда за со-

цијалне установе не значи да ће народни одбори бити лишени средстава коja би могли добити од новчаних казни изречених за прекршаје
одређених њиховим прописима, јер ће ce средства тога фонда трошити
и на социјалне установе које су у надлежности народних одбора.
4) Одговорност малолетника за прекршаје нормира ce на делимично
друкчијој основи од оне у садашњем закону. Разлнка ce састоји углавном у томе што, у циљу упрошћавања система с обзиром на значај и
природу прекршаја, Предлог полази од тога да малолетници који су
■навршили 14 година одговарају за прекршај, али у исто време орган
надлежан за поступак овлашћује ce да с обзиром на природу прекршаја
и личне особине малолетника може обуставити поступак против њега
\ и само га опоменути^да у будуће не чини прекршај. У случају обуставе
поступка надлежан орган дужан je о томе обавестити родитеље малолетника, односно орган старатељства и школску установу у којој ce
малолетник школује, ради примене васпитних и дисциплинских мера.
Предлог осим тога садржи одредбу да ce према малолетнику казна
затвора може применити само изузетно ако ce утврди да je с обзиром
на природу прекршаја и личне особине малолетника потребно применити
ову Ka'SHy.
.
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5) У Предлогу ce даље поставља принцип да je за одговорност за
лрекршај довољан нехат учиниоца, уколико пропнсом којим je одређен
прекршај'није прописано да ће ce казнити само за умишљај. Овај принцип има свој основ у томе што ce знатан број прекршаја врши из нехата
и што потребе друштвене дисциплчне захтевају кажњавање прекршаја
и кад ce учини из нехата.
6) Предлог остаје при принципу лостављеном у садашњем закону
да ce за прекршаје могу казнити и правна лица. Стојећи међутим на
становишту да je кажњавање правних лица као таквих оправдано само
код одређених прекршаја, за разлику од садашљег закона прописује ce
д^ ће ce правно лице казнити за прекршај кад je t q предвиђено пропиС£М којим je прекршај одређен. Уједно Предлог садржи и одредбу да
ће ce, поред правних лица, казнити прописаном казном и претставник
односно службеник правног лииа који je учинио прекршај вршећи
радњу у име правног лица или пропуштајући извршење радње.
* 7) Предлог отступа од садашњег закона у томе што прописује да
ce казна затвора може изрицати не само на пуне дане него и на часове,
при чему ce одређује да затвор не може бити краћи од 6 часова. Ha тај
начин пружа ce шира могућност за одмеравање казне према тежини
самог прекршаја и степену одговорности учиниоца.
8)
С обзиром на суштину и карактер прекршаја, као и с обзиром
на то да кажњавање за прекршаје може бити ефнкасно само ако je

поступак брз и кратак, Предлого.м се скраћују рокови застарблости за
покретање административно-казненог поступка и застарелости лрава
на извршење казне предвиђени у садашњем закону. Тако се рок застарелости за покрета^е административно-казненог поступка скраћује од
годину дана на шест месеци, a у истој сразмери се скраћује и рок .застарелости права на извршење казне. Међутим, с обзиром на то да се
извесне врсте прекршаја могу' открити тек после дужег времена, предвиђа се да се за одређене прекршаје посебним законом могу одредити
дужи рокови застарелости.
9) У интересу веће брзине поступка и смањења трошкова поступка
Предлог предвиђа, поред наплате новчане казне на лицу места (мандатни поступак), и једну другу врсту скраћеног администратнвно-казненог поступка код лакших прекршаја. Наиме, судија за прекршаје
овлашћен je да код прекршаја за које je прописана само новчана казна
у случају кад се пријавом службеног лица поднетом на основу личног
запажања довољно утврђује прекршај и одговорност окривљеног, може
и без саслушања учиниоца изрећи против њега новчану казну највише
до 500 динара. Али против тако донетог решења о казни окривљени
може у року од три дана уложити приговор, у ком случају се решеље
о казни ставља ван снаге и води редован поступак у коме се окривљенн
мора саслушати.
У погледу наплате новчане казне на лицу места, која je била предвиђена садашњим законом, Предлог садржи новину утолико што предвиђа да се на лицу места може наплатити новчана казна у утврђеном
износу највише до 100 динара, док je до сада на тај начин могла бити
наплаћена новчана казна само до 50 динара.
10) Остајући при принципу да оштећени може у адхезионом поступку остваривати свој захтев за накнаду штете проузроковане прекршајем, Предлог отступа од садашњег закона утолико што прописује
да против одлуке о захтеву за накнаду штете оштећени нема права
жалбе. Ово je учињено из разлога што се овде ур-вари ради о једнном
имовинском спору чије решавање. спада у надлежност редовног суда.
Иако je у интересу брзог. окончања спора да се то питаље може решавати и v административно-казненом постулку, донета одлука о захтеву
за накнаду штете не може се сматрати коначном, na се зато предвиђа,
да се оштећени, ако je незадовољан том одлуком, може са својим захтевом обратити редовном суду.
11) У циљу што потпунијег остварења принципа законитости a
с обзиром на могућност да првостепено решење о прекршају може
постати правоснажно због тога што окривљени није изјавио жалбу,
Предлогом се даје право већу за прекршаје при министарству унутра-

шњих п&слова народне републике да може и no својој иницијативи укинути или понишитити незаконито или неправилно правоснажно решење
судцје за прекршаје или комисије за прекршаје месног народног одбора.
Кад je за вођење административно-казненог поступка посебним законом
одређена надлежност већа за прекршаје при министарству унутрашњих
послова народне републике или других oprana управе право укидања
n (поништавања правоснажног решења може вршити веће за прекршаје
при Министарству унутрашњих послова ФНРЈ, односно државни органи
виши од органа који je донео правоснажно решење.
12) Важност измена и допуна које се овим Предлогом 'врше у
Основном закону о прекршајима налаже потребу да се сви постојећи
посебни прописн о прекршајима доведу у склад са одредбама новог закона. Ради тога прелазним одредбама предлога се прописује да се то
саглашавање има извршити у року од шест месеци no ступању на снагу
закона.
С обзиром да су Предлогом укинуте казне поправног рада н опомене, прелазним одредбама се одређује да се од дана када Народна
скупштина ФНРЈ изгласа овај закон не могу више примењивати те
казне и уједно се регулише које се казне односно мере изричу уместо
укинутих казни.
13) Пошто се одредба Предлога према којој се за судије за прекршаје могу бирати само лица која имају свршен ттравни факултет или
вишу школу Министарства унутрашњих послова ФНРЈ, услед недостатка
довољног броја кадрова са таквим квалитетима, неће моћи одмах да
спроведе у свим. народним републикама то се у члану 161 Предлога
допушта да се у року од две године no ступању на снагу овог закона
може од тога отступити у оним народним републикама где je то објективно оправдано.
vi
Предлог овог закона претставља значајан корак у правцу даљег
учвршћења законитости, као и развијања и усавршавања напредних
принципа административно-казненог поступка који обезбеђује заштиту
^нправа грађана и садрже реалне гарантије тих права. После новог Кривичног законика он значи нови демократски акт у развитку нашег законодавства.
Ha крају, потребно je ‘посебно подвући да су у изради овог Предлога пружили своју сарадњу и својим предлозима и примедбама допринели правилном формулисању његових одредаба многобројне установе
и појединци, у чему су нарочито имали важан удео, поред савезних
савета и министарстава, републички савети за законодавство и изградњу
народне власти, републичка министарства унутрашњих послова као и
поједини народни посланици и професори правних факултета.
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IZVESTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEĆA O PREDLOGU
ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNOVNOG ZAKONA
O PREKRŠAJIMA
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
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26 septembra 1951 god.
Beograd

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
• .
.'
Beograd
' Zakonodavni odbor Saveznog veća Narodne skupštine FNRJ na
svojim sedmicama od 19 do 26 septem bra 1951 godine pretresao je P re
dlog zakona o izmenam a i dopunama Osnovnog zakona o prekršajim a
dostavljen mu od Pretsednika Saveznog veća, a koji je na osnovci člana
63 Ustava Vlada FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ na rešavanjeX
Na osnovu pretresa ovog zakonskog predloga, Zakonodavni odbor
podnosi Veću sledeći izveštaj:
I
Predlog zakona koji je .podnela Vlada i obrazloženje koje je dato
uz sam predlog su u potpunom skladu sa društvenim razvitkom naše
zemlje i jačanjem socijalističke dem okrati je i zakonistosti.
Prom ene koje je Vlada predložila «kao i one, i ako neznatne, koje .
su uneli zakonodavni odbori, -usmerene su na to da na području m ate
rije prekršaja uopšte, a posebno u pitanjima postupka o prekršajem a,
organizacije za vođenje administrativno kaznenog postupka, primeni
sankcija, u naprede zakon istost u radu uprave i da je stvarno ojačaju
kao i da odstrane sve praznine koje su se pokazale u Osnovnom zakonu
o prekršajim a koristeći, pritom, dosadašnje iskustvo i praksu.
Zakon o prekršajim a sa ovim izm enam a кој^ se predlažu posta
vio je solidne osnove i u najdem okratskijoj formi- štiti društvenu disci
plinu od nesavesnih pojedinaca, a s druge strane, štiti građane od sam o
volje pojedinaca i pojedinih organa od nezakonitosti.
Iako su dela ко-ја se gone po ovom zak-onu, po pravilu, društveno
m anje opasna njegov je značaj vrlo veliki. To utoliko рге što su ona
česta i što bi svako otstupanje od prim ene ovog zakona štetilo po
trebnoj društvenoj d'iscip'lini. Jednostavan i brz postupak omogućava
da se blagovremeno obezbedi primena ovog zakona.
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Predlog zakona o izmenama i dopunama Osnovnog zakona o pre
krša jim a, osim više izmena m anjeg značaja, koje u krajnjoj liniji imaju
za cilj da dalje učvrste našu zakonitost i da još više zaštite prava
građana, sadrži dve izmene po kojima se on suštinski razlikuje od
dosadašnjeg Osnovnog zakona o prekršajim a.’ Prva izmena tiče so
sistema administrativnih kazni (vrste i veličine ovih kazni), a druga se
cdnosi na organe kojima je povereno vođenje ad m in;:s tr a t ivno-k a zne nog postupka i izricanje administrativnih kazni.
1.
Dosadašnji Osnovni zakon o prekršajim a predviđao je da se
za prekršaje mogu propisivati kazna lišenja slobode i kazna popravnog
rada do 3 meseca, a novčana kazna do 50.000 dinara. Osim toga, za
prekršaje mogla je bif-i propisana i kazna opomene d ukora. Pošto u
vrem e donošenja Osnovnog zakona o prekršajim a još nije bio donet
Posebni deo Krivičnog zakonika, bilo je tada potrebno odrediti da se
za prekršaje mogu. propisivati u ovim granicam a administrativne kazne.
Novi krivični zakonik predvideo je dela koja pretstavljaju veću dru
štvenu opasnost 'i za njih propisao krivično<-pravnu -sankciju. Među
ova dela obuhvaćena su i neka cd onih koja su ranije bila. prekršaji.
Dela koja nisu inkrimimisana Krivičnim zakonikom sm atraju se kao
povrede pravnog poretka m anjeg značaja, kao povrede pravila dru
štvene discipline. Ovakva dela ustvari pretstavljaju prekršaj. Ovakvo
shvatanje prekršaja iziskuje da se dosadašnji sistem administrativnih
kazni dovede u sklad sa značajem i suštinom prekršaja, kao i sa stepenom nužnosti njegove represije. Radi toga zakonski predlog predviđa
sam o dve vrste kazni za prekršaje: kaznu zatvora i novčanu kaznu.
Kazna zatvora može se za prekršaje propisivati najviše do 30 dana, a
novčana kazna, .po pravilu, ne može prelaziti iznos od 10.000 dinara.
Za prekršaje deviznih, carinskih d po-reskih propisa, kao i za druge pre
kršaje učinjene iz m aterijalne zainteresovanosti novčana kazna može
prelaziti iznos od 10.000 dinara, .pošto prem a prirodi samih ovih pre
kršaja novčana kazna od 10.000 dinara ne bi bila dovoljno efikasna.
Iz istih razloga novčana kazna veća od 10.000 dinara može biti pro
pisana i za prekršaje koje učine pravna lica.
U cilju daljeg učvršćenja naše socijalističke zakonitosti i zaštite
prava građana’ zakonski predlog izrično određuje koji državni organi
mogu određivati prekršaje u svojim propisima d do koje granice mogu
propisivati administrativne kazne. Pored zakona, prekršaje mogu pro
pisivati sam o najviši organi državne uprave, Narodna skupština A uto
nomne Pokrajine Vojvodine i narodni od'bori. Ali svaki od ovih organa
može određivati prekršaje sam o za povredu onih propisa koje je ovlašćen da donosi u okviru svoje nadležnosti utvrđene Ustavom, zakonima
i drugim opštim. propisima. Dalje je u predlogu postavljeno ograničenje
u pogledu vrsta >i veličine administrativnih kazni koje mogu propisivati
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ovi organ:: kaz-na zakona može ee propisivati sam o zakonom i ured
bom, a novčanu kaznu mogu propisivati svi navedeni organi, ali je
postavljena skala prem a kojoj niži organi mogu za povredu svojih
propisa određivati manju, a viši organi veću novčanu ikaznu.
2.
Drugo osnovno .pitanje koje r'eguliše ovaj zakonski predlog jeste
pitanje organa kome se poverava vođenje administrativno-kaznenog
postupka i izvršenje administrativnih kazni. Po sadašnjem zakonu
admimistrativno-kazneni postupak, po pravilu, su vodili u prvom stepenu
izvršni odbori sreskih i gradskih (rejonskih) narodnih odbora, odnosno
njihove komisije za. prekršaje sastavljene od tri člana. Dosadašnje
iskustvo pokazalo je da su komisije za prekršaje bile neekspeditivne i
da je 'kolegijalno rešavanje postojalo sam o formalno, a da je o pre
kršajim a stvarno odlučivao nadležni poverenik, dok su ostali članovi
komisije sam o potpisivali već gotove odluke otkazni. S obzirom na ovo
iskustvo d reorganizaciju narodnih odbora koja je već izvršena i koja
pretstoji, vođenje administrativno-kaznenog postupka nije se moglo
ostaviti i dalje u nadležnosti izvršnog odbora, odnosno njegove komisije
za prekršaje, već &e ono moralo poveriti drugom organu.
Ako se im aju u vidu 'bitna obeležja administrativne kazne, tj'. da
&& />па primenjuju ili kao mera prevencije Т k ao administrativnopr mudri a mera u cilju ostvarenja zadataka koje vrše organi državne
uprave, vođenje administrativno-kaznenog postupka moglo bi se pove
riti onim organim a državne uprave koji se brinu za ostvarenje odnosnih
upravmh zadataka. Na ovom stanovištu stoji z n atan .b ro j država i
vođenje administrativno-kaznenog postupka poverava upravo tim o r
ganim a. Iskustvo je, međutim, pokazalo da organ koji donosi rešenje
u ad m inist r a ti vno-k a znenom postupku n e treba da bude onaj isti organ
koji je nadležan za operativno izvršenje zadataka, jer se on kod izvr
šenja kazne rukovodi (isključivo potrebom izvršenja tog zadatka, a ne
objektivnim razlozima za odm eravanje administrativne kazne. S druge
strane, vođenje administrativno-kaznenog^ postupka nije moglo biti
povereno ni sudu, jer on iz organizacionih razlog# ne bi bio u mo
gućnosti da ekspeditivno vodi ta j postupak, pored toga što protiv ovak
vog rešenja problema govore i drugi razlozi, kao što je, na pr., nedo
voljno poznavanje potreba uprave za čije je operativno delovanje .ve
zano vođenje administrativno-kaznenog postupka. Stoga zakonski pre
dlog vođenja administrativno-kaznenog postupka u prvom stepenu po
verava posebnom organu — sudiji za prekršaje sreskog odnosno grad 
skog narodnog odbora, koji je organizaciono u sklopu organa državne
uprave. Za rešavanje o prekršajim a u drugom stepenu postoji veće za
prekrša je pri ministarstvu unutrašnjih poslova narodne republike. Način
izbora i sm enjivanja sudija za prekršaje narodnih odbora i sudija veća
za prekršaje, kao i odredbe o disciplinskoj odgovornosti ovih sudćja,

daju dovoljno gar an ti je da će se odluke o prekršajim a donositi sam o
na osnovu zakona i drugih pravnih propisa, što s e ‘u zakonskom pre
dlogu i izrečno norm ira, iako je ovaj organ organizaciono u sklopu
organa državne uprave.
Ovakvim rešen jem problema postignuto je <to, da se, pored zaštite
prava građana i učvršćenja zakonitosti, jednovremeno zaštiti i opšti
interes pravilnog, brzog i efikasnog prim enjivanja administrativno-pri
nudnih m era u onom cilju radi koga se one propisuju.
Razume se da rešenje stv ari ne treba gledati u sam oj instituciji
nego u tom e u kolikoj ćemo m eri uspeti da razvijem o tu ustanovu, da
podignemo autoritet rešenja i odluka o prekršajim a, da obezbedimo da
preko sudije o prekršajim a unesemo više reda u politiku prekršaja, da
jednom rečju ipreko te ustanove doprinesemo jačanju zakonitosti.
3.
Od drugih znatnijih 'izmena u sadašnjem zakonu treba naglasiti
da se prem a ovom zakonskom predlogu učinioci prekršaja ne mogu
pritvarati. Sam o u slučaju ako se ne može utvrdili identitet prekršaja
Ш ako nema stalnog boravišta, a .postoji sum nja da će pobeoi, može
se zadržati dok se ne donese rešenje o prekršaju. Ovo zadržavanje
može trajati najduže 24 časa, a naređuje ga sudija za prekršaje.
Zakonski predlog osim toga, za razliku od sadašnjeg zakona, pri
znaje pravo na naknadu štete u slučaju neopravdanog kažnjavanja na
kaznu zatvora. Isto tako u slučaju neopravdanog kažnjavanja na nov
čanu kaznu ‘k ažnjenom licu priznaje бе pravo na povraćaj plaćene
novčane kazne.
Zakonodavni odbor učinio je veći broj sitnijih izmena u zakon
skom [predlogu, ali se te izmene uglavnom odnose na preciznije izra
žavanje principa koje je on već postavio. Značajnije izm ene su sledeće:
a) U članu 22 data je nova formulacija, koja shodno principima
međunarodnog prava određuje da se admindstrativno-kazneni postupak
neće voditi niti će se izricati kazna za prekršaj protiv lica koja uživaju
diplomatski imunitet.
b) U Vladinom predlogu bilo je predviđeno da administrativnokazneni postupak protiv vojnih lica vode, po pravilu, vojni organi. Za
konodavni odbor izmenio je ovu postavku tako, da su i za vođenje po
stupka protiv vojnih lica, po pravilu, nadležne sudije za prekršaje. Sam o
u slučaju kada sudija za prekršaje nađe da bi protiv vojnog lica trebalo
izreći kaznu zatvora, predmet ustupa nadležnom vojnom organu na
rešenje.
v) Zakonodavrii odbor učinio je izmenu u čl. 57 predloga (sada čl.
54) i preciznije odredio uslove pod kojima se može razrešiti sudija
za prekršaje, kao i nadležnost organa za razrešenje.
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• . g) Dopunjen je čl. 61 predloga (sada čl. 58) i propisah tekst za
kletve koju polažu sudija za prekršaje i sudi je veća za prekršaje kao i
pred kime se ta zakletva polaže.
4
d) Dopunjen je i čl. 120 <predloga (sada čl. 119) time da usmena
rasprava, kada se održava, mora, po pravilu, biti javna, osim ako se
postupak vodi protiv maloletnika.

•
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana ovog
zakonskog predloga, a po postignutoj saglasnosti redakcione komisije
oba veća, Zakonodavni odbor predlaže Saveznom veću sledeće izmene
i dopune navedenog zakonskog .predloga:
Čl. 1. U stavu prvom, prvi red, um esto »s« staviti »su«, a u
drugom redu mesto »propisuju« staviti »propisane«.
Čl. 2. U prvom stavp, drugi red, iza reči »bio« staviti »zakonom
ili drugim«.
Čl. 3. M enja se i glasi:
»Propisi o prekršajim a mogu se donositi:
/
a) zakonom;
b) uredbama i naredbam a Vlade FNRJ i vlada narodnih republika;
v) pravilnicima i naredbama Pretsednika V lade FNRJ i pretsednika
vlada narodnih republika, saveta Vlade FNRJ i saveta vlada narodnih
republika i ministara koji stoje na čelu m inistarstava Vlade FNRJ i
vlada narodnih republika;
g) pravilnicima i naredbam a pretsednika saveta Vlade FNRJ i
pretsednika saveta vlada narodnih republika, na osnovu posebnog ovlašćenja datog zakonom ili uredbom;
d) odredbam a narodne skupštine autonom ne pokrajine, odlukama •
narodnog odbora autonomne oblasti i naredbama glavnog izvršnog
odbora narodne skupštine autonomne pokrajine;
đ) odlukama narodnih odbora (mesnih, narodnih odbora naselja,
gradskih, sreskih i oblasnih).«
Čl. 5 briše se.
'
Čl. 6 postaje čl. 5.
Čl. 8 postaje čl. 6. U prvom stavu iza reči »zatvor« staviti tačku i
ostale reči brisati. U trećem stavu, prvi red, mesto »(37)« staviti »(35)«.
Čl. 9 postaje čl. 7. PrVi stav menja se i glasi: »Novčane kazne
ne mogu se propisati u iznosu manjem od dvadeset dinara ni većem
od 10.000 dinara.« ČL 10 postaje čl. 8. U drugom stavu, posle »Z«
staviti »ovog zakona« a mesto ctfre »9« staviti »7«.
Čl. U postaje čl. 9. Čl. 12 postaje čl. 10. Na početku stava dodati
»(1)«. Dodaje se nov drugi stav, koji glasi:

»(2) Kazna zatvora ne može biti kraća od šest časova ni duža od
trideset dana, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno (čl. 29
i 38).«
Čl. 13 postaje čl. 11. U stavu prvom, treći red, ispred reči »pri
bavljeni« staviti »ili su« a posle reči »ili« brisati reč »koji«.
Čl. 14 postaje čl. 12. Čl. 15 postaje čl. 13. ČU 16 postaje čl. 14.
U drugom redu mesto »7« staviti »15«.
Čl. 7 postaje čl. 15. U prvom stavu, drugi red, reč »FNRJ« ispi
sati. Stav drugi, prvi red, reč »FNRJ« ispisati a umesto »tu« staviti
»na toj teritoriji«. U drugom redu, iza reči: »radio« i »radi« staviti
zapete, a posle reči »posledica« dodati reči »na njoj«, iza reči »na
stupila« staviti tačku i) brisati tekst do kraja stava. Stav treći, prvi red,
reč »FNRJ« ispisati a u drugom redu ispred reči »teritorije« staviti
»njene« a reč »FNRJ« brisati.
Čl. 17 postaje čl. 16. U prvom stavu, prvi red, umesto »nije odgo
voran ko učini prekršaj« staviti »nije odgovorno lice koje učini pre
kršaj«.
'
.
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Čl. 18 postaje čl. 17. Čl. 19 postaje čl. 18. Čl. 20 postaje čl. 19.
U drugom redu, umesto »učini kakav prekršaj« staviti »taj prekršaj
učini«.
Čl. 21 postaje čl. 20. Čl. 22' postaje čl. 21. U prvom stavu, prvi i
drugi red, brisati tekst u zagradi, a u drugom redu, umesto »će se
kazniti« staviti »kazniće se«. U -četvrtom stavu, brisali reči »pored
pravnog lica kazniće ee« a reč »propisanom« pisati velikim slovom
»P«, a u drugom redu, iza reči »kaznom« dodati reči »kazniće se«.
Čl. 23 postaje čl. 22, menja se i glasi: »Administrativno-kazneni
postupak neće se voditi niti će se izricati kazna za prekršaj protiv lica
koja uživaju diplomatski imunitet.«
Čl. 24 postaje čl. 23. U trećem redu, iza reči »nuždi« staviti za
petu, a u četvrtom redu, iza
reči»zabludi« brisati zapetu.
Čl. 25 postaje čl. 24, menja se i glasi: »Nepoznavanje propisa kojim
je prekršaj predviđen, ne izvinjava.«
Čl. 26 postaje čl. 25. U trećem stavu, iza reči »nije« brisati
reč »ni«.
Naslov Glave III menja s e i glasi: »PRIMENA ADMINISTRA
TIVNIH KAZNI I ZAŠTITNIH MERA«.
Podnaslov »1) opšte odredbe« briše se.
Čl. 27 briše se.
Čl. 28 postaje čl. 26. Stavlja se na kraju D ruge glave i u prvome
redu, reč »učinilac« briše se.
Podnaslov »2) Primena i odm eravanje kazne« briše se.

Čl. 29 postaje'čl. 27. Prvi stav briše se. Stav dva postaje stav jedan
i u prvom redu ispred reči »u rešen ju« dodati »pri izricanju novčane
kazne«. Stav tri. postaje stav dva.
Čl. 30 .postaje čl. 28. čl. S ^ p o sta je čl. 29. U drugom stavu prvi
red, mesto reči »stava 1 u slučaju« staviti reč »prethodnog stava«. U
drugom redu, mesto »9« staviti »7«.
čl. 32 postaje čl. 30 prvi stav se briše. Briše se i oznaka stava
»(2)«. Ceo novi član glasi: »Kad se kazna zatvora prim enjuje u tr a 
janju dužem od jednog danä, -izriče se na pune dane.«
čl. 33 postaje čl. 31. ČL 34 postaje čl. 32. Čl. 35 postaje čl. 33.
Čl. 36 postaje čl. 34. U p ro d u žen ju 'teksta dodati: »Ovako ublažena
kazna ne može ići ispod opšteg zakonskog minimuma odnosne vrste
kazne.«
Čl. 37 postaje čl. 35. U drugom redu, posle reči »značaja« staviti
zapetu, a u šestom redu, posle »izricanja« dodati »propisane«.
Čl. 38 briše se.
"
.
Čl. 39 postaje čl. 36. Čl. 40 postaje čl. 37. U drugom redu, posle
reči »kazni« staviti tačku i brisati tekst do kraja.
Čl. 41 postaje čl. 38. Briše se oznaka prvog stava, a u drugom
redu, posle reči »rešenje« brisati zapetu i dodati »a postupak se vođi
pred jednim državnim organom«. Na kraj.u stava, posle »kazni« briše
se tačka i stavlja zapeta i dodaje »s tim da ukupna kazna zatvora ne
može preći dva meseca.« Drugi stav briše se.
Podnaslov ispred člana 42 briše se.
Čl. 42 postaje čl 39. U prvom stavu, drugi red, posle »prekršaja«
briše se zapeta, i dodaje »ili su«, a reč »koji« briše se. U trećem redu,
iza reči »prekršaja« staviti zapetu. U trećehv stavu, .poslednji red,
mesto »sličnoj« staviti »odgovarajućoj«. U petom stavu, mesto »11«
staviti u oba slučaja »9«.
(
Čl. 43 postaje čl. 40. U stavu drugom, prvi red, mesto »zastare
lost« staviti »zastarevanje«.
Čl. 44 postaje čl. 41. U drugom stavu, prvi red, mesto »Zastare
lost« staviti »Zastarevanje«.
Čl. 45 postaje čl. 42. Či. 46 postaje čl. 43. Čl. 47 postaje čl. 44.
U prvom stavu, četvrti red, posle reči »okrivljenog« staviti zapetu.
Čl. 48 postaje čl. 45. U*stavu trećem, mesto »121« staviti »120«.
Čl. 49 postaje čl. 46. Čl. 50 postaje čl. 47. Čl. 51 postaje čl. 48.
U poelednjem redu, mesto »98 i 99« staviti »96 i 97«.
Čl. 52 postaje Čl. 49. Čl. 53 postaje čl. 50.
Naslov Glave VI menja se i glasi: »OPŠTE ODREDBE P O 
STUPKA«
,
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Čl. 54 postaje čl. 51. Čl. 55 postaje čl. 52. U prvom stavu, prvi
red, briše se »i razrešav a « ..
Čl. 56 postaje 51. 53.
Čl. 57 postaje čl. 54. Dodaje se novi stav prvi koji glasi: »(1)
Sudiju za prekršaje razrešava narodni odbor koji ga je izabrao.«
Stav prvi postaje stav drugi. Slav drugi' postaje stav treći. U
prvom redu, posle »razrešiti« brisati: »na predlog veća za prekršaje
pri ministarstvu unutrašnjih poslova narodne republike«. Tač. b) briše
se Tač. v. postaje tač. b).
Dodaje se nov stav četvrti, koji glasi: »(4) Narodni odbor razre
šite sudiju za prekršaje ako utvrdi da nije sposoban ili dostojan za
vršenje dužnosti sudije za prekršaje. Predlog za razrešenje podnosi
veće za prekršaje pri ministarstvu unutrašnjih poslova narodne repu
blike po saslušanju sudije za prekršaje.«
Čl. 58 postaje čl. 55. U drugom stavu, poslednji red, posle »pre
kršaje« mesto zapete staviti tačku, a brisati »sa posebnim sedištem«.
U četvrtom stavu, prvi' -red, brisati »poseban«, a u drugom redu brisati
reči u zagradi.
Čl. 59 postaje čl. 56. U drugom stavu, treći red, mesto »većima«
staviti »sastavu«, a u četvrtom stavu, mesto »57 st. 2« staviti »54
stav 3 i 4«.
, .
1
Cl. 60 postaje čl. 57. Čl. 61 postaje čl. 58. Na kraju drugog stava,
posle reči »zakletvu« brisati tačku i dodati »koja glasi: »Ja (porodično i
rođeno ime) zaklmjcm se svojom čašću da ću svoju dužnost savesno
\ nepristrasno vršiti po zakonu i drugim pravnim propisima zasnovanim
na zakonu.« «
♦
Dodaje se nov treći1stav, koji glasi: »(3) Sudija za prekršaje po
laže zakletvu pred ptetsednikom narodnog odbora a pretsednik i sudije
veća za prekršaje pred ministrom unutrašnjih poslova narodne repu
blike odnosno pred Ministrom unutrašnjih poslova FNRJ.«
Čl. 62 postaje čl. 59 menja se i glasi: »(1) O pokretanju administrativno-kaznenog postupka protiv vojnog lica organ nadležan za
vođenje postupka (čl. 51) obavestiće vojnu jedinicu odnosno ustanovu
kojoj ono pripada.
(2) Ako nadležni državni organ sm atra da bi vojnom licu za uči
njeni prekršaj trebalo izreći kaznu zatvora, ustupiće predm et vojnom
organu nadležnom za disciplinski postupak protiv vojnog lica koji do
nosi rešenje o prekršaju.
(3) Ako kažnjeno vojno lice ili lice koje je posle pravosnažnosti
rešenja o prekršaju postalo vojno lice ne plati u određenom roku
novčanu kaznu, rešenje o izvršenju kazne zatvora mesto novčane kazne
donosi vojni organ koji je nadležan za disciplinski postupak protiv
njega.«

Dodaje se novi čl. 60 koji glasi: »(1) Izuzetno od odredaba člana
51 i 55 ovog zakona, vojna lica za prekršaje koje učine na mestu koje je
pod kontrolom vojnih o rg an a odgovaraju pred nadležnim vojnim o rg a 
nima po vojnim propisima.
(2)
U mobilnom i ratnom stanju vojna lica odgovaraju za sve
prekršaje pred nadležnim vojnim organim a po vojnim propisima.«
Čl. 63 postaje čl. 61. U drugom stavu, treći red, mesto »54« s ta 
viti »51«.
Čl. 64 postaje čl. 62. Čl. 65 postaje čl. 63: Čl. 66 postaje čl. 64.
U prvom redu, mesto »64 i 65« staviti »62 i 63«.
Čl. 67 postaje čl. 65. U drugom stavu, drugi- red, mesto »Ali kad«
stavit;» »Kad«. Treći stav menja se i glasi »(3) Kad za isti prekršaj od
govaraju kao saizvršioci ili saučesnici građanska ivojna lica, pa su
za postupak protiv vojnih lica nadležni vojni organi (čl. 59 stav 2 i čl.
60), postupak protiv građanskih lica vodi se odvojeno od postupka
protiv vojnih lica.«
'
*
Čl. 68 postaje čl. 66. .čl. 69 postaje čl. 67. Čl. 70 postaje čl. 68.
U prvom stavu, sedmi red, mesto »državnih organa« staviti »organa
uprave«.
Čl. 71 postaje čl. 69. U prvom stavu, tač. a) posle »koje je« dodati
»oštećeno ili je«.
/
Čl. 72 postaje čl. 70. Čl. 73 postaje čl. 71. čl. 74 postaje čl. 72.
Čl. 75 -postaje' čl. 73. Čl. 76 postaje čl. 74. Čl. 77 postaje čl. 75. U
drugom stavu, tač g) mesto »obavljanja« staviti »obavljene«.
Čl. 78 postaje čl. 76. U drugom stavu, na kraju brisati tačku pa
staviti zapetu i dodati: »a potpisaće ga i saslušano lice.« Treći stav se
briše. Stav .četvrti postaje stav treći, stav peti postaje stav četvrti.
čl. 79 postaje čl. 77. Čl. 80 postaje čl. 78. Čl. 81 postaje čl. 79
U četvrtom etavu, drugi red, mesto »U« staviti »I u«.
Čl. 82 postaje čl. 80. Čl. 83 postaje čl. 81. U prvom stavu na
kraju m esto tačke staviti zapetu i dodati »onome kome je pism eno■
upućeno.«
- ' .
.
Čl. 84 postaje čl. 82. Čl. 85 postaje čl. 83. Čl. 86 postaje čl. 84.
Čl. 87 -postaje čl. 85.
,
Čl. 88 postaje čl. 86, menja se i glasi: »Vojnim licima koja stanuju
u kasarni, ili kojima je nepoznato mesto stanovanja, dostavljanje se vrši
preko njihove jedinice ili ustanove odnosno komande garnizona. P ri
padnicima Narodne milici je .u takvim slučajevim a dostavljanje se vrši
preko nadležne uprave milicije odnosno jedinice;«
Čl. 89 postaje čl. 87. U prvom- stavu, prvi red, m esto »da lično«
staviti »lično da«. U drugom stavu, četvrti red, posle reči »upozoriti
da« dodati »će«. U petom redu, brisati reč »može« a posle reči »pri\

vodenje« staviti tačku i brisati tekst do kraja stava a mesto toga dodati: »Okrivljeni će se ujedno upozoriti da se u slučaju neodazivanja
pozivu rešen je o prekršaju može doneti i bez njegovog saslušanja.«
Čl. ,90 postaje čl. 88. U stavu šestom, drugi red, reč »neposredno«
brisati. Ü istom članu dodaje se novi stav osmi, koji glasi:
»(8) Privođenje vojnih lica može vršiti sam o ovlašćeni vojni
organ.«
Čl. 91 postaje čl. 89. U trećem stavuy drugi red, mesto »spada«
staviti »pada«.
01. 92 postaje čl. 90. U drugoni stavu, drugi red, mesto »Dan«
staviti »U ovim slučajevima dan«.
Čl. 93 postaje čl. 91. Čl. 94 postaje čl. 92. U drugom redu, mesto
»predaju žal-be« staviti »predaje žalba«.
Čl. 95 postaje čl. 93.
Naslov Glave VII menja se i glasi: »POKRETANJE I TOK PO 
STUPKA« .
1
Čl. 96 postaje čl. 94. Čl. 97 postaje čl. 95. Čl. 08 postaje čl. 96. U
prvom stavu, drugi red, posle»prekršaju« brisati zapetu i dodati
»samo u slučaju«.
Čl. 99 postaje čl. 97. U prvom stavu, prvi red, mesto »prekršaj«”
staviti »prekršaje«. U drugom stavu, treći red, posle reči »sudije«
dodati »za prekršaje«.
^
Dodaje se nov član 98 koji glasi: »Kad postoje uslovi iz člana 96
i 97 ovog zakona za zadržavanje vojnog lica, zadržavanje će na zahtev
nadležnog sudije za prekršaje izvršiti najbliža vojna komanda«.
Čl. 100
postaje čl. 99. Čl. 101 postaje čl. 100. Čl. 102 postaje čl.
101. čl. 103,postaje čl. 102. Prvi stav menja se i glasa: »(1) Svedoci
će se saslušati ako je to za utvrđivanje činjenica potrebno«.
Čl. 104postaje čl. 103. Čl. 105 postaje čl. 104. Čl. 106 postaje
čl. 105. Č l 107 postaje 51. 106. U. stavu četvrtom, drugi red, mesto
»102« staviti »101«. '
'
Čl. 108 .postaje čl. 107. Čl. 109 postaje čl.108. Čl. 110 postaje čl.
109. U prvom stavu, mesto »potrebna« staviti »neophodna« a u dru
gom stavu, mesto »veštake« staviti »veštaka«.
Čl. 111 postaje čl. 110. U prvom stavu, prvi red, iza »naiaz« brisati
»i mišljenje« a ispred »može« dodati »mišljenje se«. U drugom redu,
brisati rečcu »se« a mesto »koje« staviti »koji«.
Čl. 112 postaje čl. 111. U drugom redu, mesto »onda« etaviti »kod
težih prekršaja«, a u četvrtom redu, posle reči »od« dodati »bitne«.
Čl. 113 postaje čl. 112. Dodaje se nov drugi stav, koji glasi:
»(2) P retresanje stana i drugih prostorija vojnih lica kao i pretre
san je vojnih lica može vršiti sam o ovlašćeni vojni organi«.
Dosadašnji stav drugi postaje stav treći.

Čl. 114 postaje čl. 113. U drugom etavu, prvi red, mesto »opa
snosti« staviti »opasnošću«.
Čl. 115 postaje čl. 114. Ispred »pretresanje« dodati oznaku stava
prvog«(l)« a poslednja rečenica postaje stav drugi.«(2).«
Čl. 116 postaje čl. 115. Četvrti stav menja se i glasa: »(4) P retre
sanje u vojinim ustanovam a može vršiti sam o ovlašćeni vojni organ.«
Dodaje se nov stav peti, koji glasi: »(5) P retresanje u ustanovam a
koje uživaju eksteritorijalnost nije dopušteno.«
Čl. 117 postaje čl. 116. Čl. 118 postaje čl. 117! U drugom stavu na
kraju, mesto tačke staviti zapetu i dodati: »kao i razlog odbijanja«.
Čl. 119 postaje čl. 118. U prvom stavu, prvi red, mesto »42« sta
viti »3'9«. U trećem stavu, prvi red, mesto »kojima se određuje pre
kršaj« staviti o prekršajim a« a oj četvrtom redu, mesto »42« sta v iti.
»39«.
v!
ÖD. '120 postaje čl. 119. Dodaje se nov stav četvrti, којт glasi:
»(4) Usm ena rasprava je javna. Sudija za prekršaje može odlučiti da se
cela rasprava ili jedan njen deo održi bez prisustva javnosti ako to
zahtevaju opšti interesi iiK razlozi morala. Ako se postupak vodi sam o
protivu maloletnika usmena rasprava će se uvek držati bez prisustva
javnosti.«
Čl. 121 postaje čl. 120. U prvom stavu, drugi red, mesto »prekršaj«
staviti »prekršaje«.
Čl. 122 postaje čl. 121. U drugom stavu, prvi red, posle »lice«
dodati »iz prethodnog stava«. Na k raju petog stava brisati tačku a
staviti zapetu i dodati: »odnosno uprava milicije«.
Čl. 123 postaje čl. 122. U trećem stavu, drugi red, um esto »31«
staviti »29«.
Čl. 124 postaje Čl. 123. U drugom redu, mesto »122 i 123« s ta 
viti »121 i 122 ovog zakona« a mesto »11« staviti »9«.
Čl. 125 postaje čl. 124. M esto »se završava« staviti »završava se«.
Čl. 126 postaje, čl. 125. U prvom redu, posle reöi »organa« brisati
zapetu i dodati: »koji je doneo rešen je«, a u trećem redu, mesto
»organa« staviti »istog organa« i brisati »koji je doneo rešenje«.
Čl. 127 postaje čl. 126. čl. 128 postaje čl. 127. U prvom stavu
tač. d) mesto tačke i zapete na kraju staviti tačku, a u stavu četvrtom,
četvrti red, mesto »119« staviti »118«.
Čl. 129 postaje čl. 128. U prvom i drugom redu, m esto »kada«
staviti »kad« a u četvrtom redu ispred »nema« dodati »da«.
Čl. 130 postaje čl. 129. Čl. 131 postaje čl. 130. Čl. 132 postaje čl.
131. Čl. 133 postaje čl. 132. U drugom stavu, četvrti red, i sedmi red,
u trećem stavu, drugi red, brisati reč »nadležnog« a u četvrtom stavu,
treći red, brisati reč »redovnog«.
Čl. 134 postaj« čl. 133. Dodaje se nov peti stav, koji glasi:

»(5) Ak® je postupak obustavljen zbog neistinitog predloga ošte
ćenog, troškove postupka snosi oštećeni.«
Čl. 135 postaje čl. 134. U iprvom stavu, drugi red, mesto »58«
staviti »55« -a u trećem stavu, prvi red, mesto »122 i 123« staviti
»121 i 122«.
' .
’ čl. 136 postaje čl. 135. U drugom stavu, drugi red, m esto »saopštavanja« staviti »saopštenja« a u trećem redu, mesto' »81« staviti
»79«.
; '
Čl. 137 postaje 51. 136. Čl. 138 postaje čl. 137. Čl. 139 postaje čl.
138. U dingom stavu, prvi red, m esto »ukinuti rešenje po« staviti
»poništiti rešenje o«.
'•
U podnaslovu ispred člana 140 brisati »po pravu nadzora«
Čl. 140 postaje čl. 139, menja se i glasi:
»(1) Veće za prekršaje pri ministarstvu^ unutrašnjih poslova n a
rodne republike m ože i po svojoj inicijativi ukinuti ili poništiti neza
konito ili nepravilno pravosnažno rešenje o prekršaju 'koje je doneo
sudija za prekršaje ili komisija za prekršaje mesnog narodnog odbora
(narodnog odbora naselja ili grada u sastavu sreza) na njegovom
području.
(2) Ista prava ukidanja i poništavanja ima u .pogledu nezakonitih ili
nepravilnih pravosnažnih rešenja o prekršajim a koja su donela veća
za prekršaje pri m inistarstvima unutrašnjih poslova narodnih repu
blika veće za prekršaje pri M inistarstvu unutrašnjih .poslova FNRJ, a
u pogledu nezakonitih ili nepravilnih pravosnažnih rešenja o prekr
šajima koja su doneli drugu organi uprave državni organi viši od tih
organa.
,{3) U slučaju pomištaja pravosnažnog rešenja prestaju pravne
posledice izazvane rešenjem o prekršaju.
(4)
P ravo ukidanja i poništavanja pravosnažnog rešenja o pre
kršaju može se vršiti sam o u roku od šest meseci od dana pravosna-,
žnog rešenja o prekršaju«.
Dodaje se novi čl. 140, koji glasi:
»(1) Veće za prekršaje pri ministarstvu unutrašnjih poslova na
rodne republike može ukinuti ili poništiti pravosnažno rešenje o pre
kršaju u korist okrivljenog i iu slučaju kad se po pravosnažnosti
rešenja dokaže da je ono zasnovano na lažnom iskazu svedoka, veštaka ili na lažnoj ispravi, ili da je do rešenja došlo usled krivičnog
dela sudije za prekršaje ili drugog službenog lica koje je učestvovalo
u' vođenju administrativno-kaznenog postupka.
(2)
P rav o ukidanja i poništavanja po prethodnom etavu ima u
pogledu pravosnažnih rešenja o prekršajim a koja su donela veća za
prekršaje pri ministarstvima unutrašnjih .poslova narodnih republika
veće za prekršaje pri M inistarstvu unutrašnjih poslova FNRJ, a u

pogledu pravosnažnih rešen j a o prekršajim a koja su doneli drugi
organi uprave državni .organi viši od-tih organa.
(3)
P ravo ukidanja i poništavanja pravosnažnog rešenja o p rek r
šaju po prethodnim stavovim a može se vršiti sam o u roku od godine
dana od dana pravosnažnosti rešenja o prekršaju«. /
Čl. 14Г briše se.
Čl. 142 postaje čl. 141. U prvom stavu, četvrti red, pode »napla
ćuju« dodati »novčanu kaznu« a posle »prekršaja« staviti tačk/u i
brisati »novčanu kaznu«.
Stav treći briše se.
Stav četvrti, peti, šesti i sedmi, postaju stav treći, četvrti, peti i
šesti.
Čl. 143 postaje čl. 142. U stavu prvom, četvrti red, brisati m po
stupku sprovedenom« i dodati »ako je« a u petom redu, brisati »(čl.
14ђ)«. Na kraju petog stava, posle »suda« brisati tačku i dodati: »u
j6 k u od trideset dana računajući od dana saopštenja rešenja, odnosno
■po proteku pomenu tog roka od dva meseca«-.
Čl. 144 postaje čl. 143. Čl. 145 postaje čl. 144. U stavu prvom,
ta č k a b) drugi red, tačka v) drugi red, 'i tačka g) drugi red, mesto
»42« staviti »39«.
Čl. 146 postaje čl. 145. Čl. 147 postaje čl. 146. Čl. 148 postaje čl.
147. Čl. 149 postaje čl. 148, menja se i glasi:
»(1) Kaznu zatvora koju su protiv vojnih lica pravosnažno izrekli
vojni organi ili kojom je tim licima zamen jena novčana kazna ,izvršuju nadležni vojni organi.
(2) Odredba prethodnog stava primenjuje se i na izvršenje ,k azne
zatvora nad licima koja su posle pravosnažnosti rešenja o prekršaju
postala vojna Иса«.
Čl. 150 postaje čl. 149.
Dodaje se novi čl. 150, koji glasi:
»(1) Započeto izvršenje kazne zatvora može se prekinuti najduže
za deset dana ako sluča j sm rti roditelja, bračnog druga, dece ili drugi
opravdani razlozi to iziskuju. Rešen je o tome donosi državni organ
koji dzvršu je ovu kaznu.
(2) V rem e prekida ne računa se u izvršenje kazne«.
Čl. 151. U stavu drugom, drugi red, mesto »slične prekršaje« s ta 
viti »druge prekršaje učinjene iz m aterijalne zainteresovanosti«.
Čl. 152. M enja se i glasi:
.
\
»(1) Ako pravosnažno rešen je o prekršaju na osnovu koga je
od kažnjenog naplaćena novčana kazna bude poništeno ili ako u slu
čaju ukidanja pravosnažnog rešenja o prekršaju postupak protiv ka
žnjenog bude pravosnažno obustavljen kažnjenom će se vratiti od
njega naplaćena novčana kazna.

(2)
P ravo na traženje povraćaja novčane kazne prestaje po isteku
dve godine od dana pravosnažnosti rešenja o obustavi postupka«.
Čl. 154. Stav treći menja se i glasi: »(3) Prinudna naplata naknade
štete vrši se po zahtevu oštećenog«. •
Čl. 157. Na kraju tač. b) mesto »42« etaviti »391«.
Čl. 160. U prvom i drugom redu, mesto »o platnom fondu pri- *
vrednih preduzeća« staviti »o društvenom doprinosu i porezima«.
Čl. 161. U trećem redu, posle »naročito« brisati tekst do kraja a
dodati »o radu komisija za prekršaje mesnih narodnih odbora i o tro 
škovima postupka«.
Čl. 163. Reč »FNRJ« ispisati«.
Podnoseći Saveznom veću ovaj izveštaj, Zakonodavni odbor moli
Veće da ga u celosti izvoli usvojiti.
Za izvestioca je određen Veljko Zeković.
1
Sekretar

Pretsedni'k
Zakonodavnog odbora

.

dr Jerko Radmilović, s. r.

dr Josip Hrnčević, s. r.
Članovi:

dr Metod Mikuž, 6. r., dr Ivo Sunarić, s. r., Vladimir Simič, s. r.,
dr Maks Šnuderl, s. r., Boško Šiljegović, s. r., Veljko Zeković, s. r.,
Mara Naceva, s. r., Milan Popovič,'s. r., Mehmed Hodža, s. r., dr Mi
lorad Vlajković, s. r., Isa Jovarjović, s. r., Edhem Čamo, s.- r., Živorad
. - Ljubičić, s. r., Dušan Kveder, s. r., Lajčo Jaramazović, s. r.
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Beograd

Zakonodavni odbor Veća naroda Narodne skupštine FNRJ, na
svojim sednicama održanim 20 do 26 septem bra 1951 godine, pretresao
je Predlog zakona o izmenama i dopunam a Osnovnog zakona o pre-

kršajima dostavljen mu od Pretsednika Veća naroda, a k'oji je na
osnovu čl. 63 U stava Vlada FNRJ uputila Narodnoj4skupštini FNRJ na
rešavanje.
Saglasno Poslovniku Veća naroda, a na osnovu pretresa zakon
skog predloga, Zakonodavni odbor podnosi Veću naroda ovaj izveštaj:

I

1

i

Nužnost izm ena i dopuna Osnovnog zakona o prekršajim a, koji
je donet 1947 godine, proizlazi iz više značajnih razloga. ,U prvome
redu, u vezi sa daljim razvojem socijalističke demokracije u našoj
zemlji, neophodno je izmeniti neka načela postojećeg zakona, a posebno
ona koja se odnose na vođenje postupka o prekršajim a, izricanje kazni
i vrste kazni, da bi- se, s jedne strane, još] više proširila i zaštitila
prava građana, a s druge strane, i ubuduće obezbedilo izvršavanje i
■poštovanje pravila društvene discipline. U drugom redu,, neophodnost
izmena i dopuna proizlaze iz 'potrebe da se i s pravne stran e Osnovni
zakon o prekršajim a dovede potpuno u saglasnost s novim razvojem n a 
šeg zakonodavstva, a naročito da se izvrši preciznije razgraničenje pre
kršaja od krivičnih dela koja su inkriminisana našim novim Krivičnim
zakonikom.
U vezi gornjeg, značajnu novinu u predlogu koji se podnosi N a
rodnoj skupštini pretstavlja uvođenje novog instituta sudija -za pre
kršaje sreskog odnosno gradskog (rejonskog) narodnog odbora, veća
za prekršaje pri m inistarstvu unutrašnjih poslova narodnih republika
i veća za prekršaje pri M inistarstvu unutrašnjih poslova.FNRJ. Ovim
načelno prestaje nadležnost ‘organa koji se staraju o operativnom iz
vršenju zadataka za vođenje administrativno-kaznenog postupka i vo
đenje ovog postupka’i izricanje kazni, po pravilu, prelazi na posebne
organe koji u osnovnim načelima im aju statu s sudija i za koje postoji1
puna garancija, kako u pogledu stručnog kvaliteta sudovanja, tako i
u pogledu nezavisnosti i nepristrasnosti.
Dosadašnjih sedam vrsta kazni predviđenih starim zakonom zamenjuju se sa svega dve kazne: novčanom kaznom i kaznom zatvora.
Um esto ovih kazni dozvoljava se ;u lakim slučajevim a izricanje i kazne
ukora, ali se ova kazna ne može propisivati kao posebna kazna u za
konima niti drugim pravnim propisima. Na ovaj način ujkošćava se
sistem kazni d daje veća garancija u pogledu istovetnosti kažnjavanja
za iste ili slične prekršaje. V ažno je spomenuti ukidanje kazne poprav
nog rada koja n e odgovara našoj socijalističkoj stvarnosti, kao i to
da se kazna zatvora može propisivati sam o zakonom ili uredbom, a ne
i drugim propisima.

)

U predlogu zakona, usvojeno je u potpunosti načelo legaliteta
po kome se učinilac ne može kazniti za prekršaj za delo koje u -zakonu
Ili drugom propisu nije bilo predviđeno kao prekršaj pre' nego što
je delo učinjeno, niti s a može kazniti kaznom koja u ovom i drugim za
konima i propisima nije bila predviđena. Isto se odnosi i na primenu
zaštitnih mera.
U predlogu ovog zakona naročito se vodilo računa o ekspeditivnosti a d m in;str ativno-k aznenog postupka, što je došlo do izražaja kako
u načelima i određivanju radnji sam og (postupka, tako i u rokovima
zastare i drugim rokovima koji su u vezi s -pokretanjem, postupka i
izricanjem kazne. Tako se a s ove stran e sprečava odugovlačenje po
stupka. i nagomilavan je predmeta, što bi očito bilo u suprotnosti sa
sam om prirodom prekršaja.
S obzirom na krupne izmene u postojećem Osnovnom zakonu o
prekršajim a, novi predlog zakona izrađen je kao prečišćeni tekst tako
da praktički bolje posluži nam enjenoj svrsi. .
. /
II
,
*
%
Zakonodavni odbor, pretresajući predlog zakona, a po postignu
toj saglasnosti redakcione komisije oba veća, učinio je u predloggu sle
de će izmene: ,
(Dalji tekst izveštaja Zakonodavnog odbora Veća naroda iden
tičan je sa tekstom izveštaja Zakonodavnog odbora Saveznog veća
na str. 182).
j
III
Od navedenih -izmena koje je učinio Zakonodavni, odbor važno
je spomenuti i obrazložiti slede će :\
1) u slučajevima u kojima sef utvrđuje nesposobnost ili nedostojnost sudije za prekršaje predviđeno je i lično saslušanje sudije.
Ovim se proširuje nezavisnost sudija i sprečava neosnovano smenjivanje.
2) Propisi o prekršajima prošireni su u mirno vrem e na vojna 1>са
ne sam o za devizne, capinske i poreske prekršaje i prekršaje u oblasti
javnog saobraćaja, kako je bilo predviđeno u predlogu, nego i n a sve
ostale prekršaje. Ovo je potpuno u saglasnosti s ulogom t strukturom
naših oružanih snaga i statusom vojnih lica koja su ne sam o u pravima
nego i u dužnostima izjednačena s drugim građanim a. Iznimno, radi
sam e prirode vojne organizacije predviđeno je da u slučaju kad treba
izreći kaznu zatvora istu izriču i izvršavaju nadležni vojni organi,
■ a takođe ti organi vrše zadržavanje, privođenje i pretresanje vojnih
lica, kad bi se to pokazalo potrebnim. Ovim načelnim pravnim i prak
tičkim izjednačavanjem vojnih lica s drugim građanim a mi nesumnjivo

idemo- dalje od gotovo* svih drugih zemalja, što je svakako rezultat na~
šeg dem okratskog socijalističkog razv o ja uopšte, a posebno narodnog
karaktera naših oružanih snaga.
3) P retresanje stana ii drugih prostorija i pretresanje lica pred
viđeno je sam o za slučajeve težih prekršaja i sam o onda kad bi mogli
biti pronađeni predm etnih tragovi od b'tne važnosti za administrativnokaznerii postupak.
4) O dređeno je da usmena rasprava koja je predviđena predlo
gom, po pravilu, treba da bude javna rasprava.
5) Preciziran je institut poništaja i ukidanja rešen ja o prekršaju.
6) Data je mogućnost u naročito opravdanim slučajevim a da se
mo-že prekinuti izdržavanje kazne zatvora.
7) U zakon je unet tekst zakletve koju polažu sudije za pre
kršaje odnosno pretsednici i sudije veća za prekršaje, čime se podvi a čf
značaj rada sudija u duhu date zakletve, odnosno u saglasnosti sa za
konom i drugim pravnim propisima.
Ostale izmene koje su učinjene m anjeg su značaja i odnose se>
uglavnom na preciznije formulisanje pojedinih članova ili proizlaze/iz
gore navedenih izmena.
- ' .
Podnoseći Veću naroda ovaj izveštaj, a u vezi datog obrazloženja,,
Zakonodavni odbor predlaže Veću da ga u celosti izvoli usvojiti. >
Za izvestioca određen je Bogdan Oreščanin.
Sekretar

,

J

Pretsednik
Zakonodavnog cd bora

'

Bogdan Oreščanin, s. r.

Moša Pijade, s. г.
Članovi:

*

Ninko Petrovič, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Sulejman Filipovič, s. r.,
Ida Sabo, s. r., Ante Vrkljan, s. r., Tode Nošpal, s. r., Gojko Garčević, s. r., Jože Lampret, s. r., Josip Rus, s. r', Leo'Mates, s. r., Miloš.
Carević, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Slobodan Marjanovič, s. r.

DOKUMENTACIJA
UZ PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNOVNOG
ZAKONA O PREKRŠAJIMA
Do, 25 juna 1946 godine, kada je stupio na snagu Opšti' zakon o
narodnim odbo-rima od 25 m aja 1946, nije bilo pozitivnih propisa koji
bi na opšti način regulisali pitanje adm inistrativno-kaznenog postupka*
osim relativno neznatnog broja propisa o prekršajim a i kazne za njih.

•

Prekršaji su u narodnim republikama različito rešavani, ali uglavnom
na osnovu pravnih pravila bivše Jugoslavije i na osnovu jednog unu
trašnjeg uputstva koje je izdalo savezno M inistarstvo unutrašjnih po
slova, a kojim je M o određeno da administrativno-kaznenii postupak
vode u prvom stepenu izvršni odbori sreskih odnosno gradskih (rejonskih) narodnih odbora.
Tek Opštim zakonom o narodnim odborima vođenje administratiivno-kaznenog postupka stavljeno je u nadležnost narodnih odbora,
adi sve do donošenja, sa.dašnjeg Osnovnog zakona o prekršajim a nije
bilo opštih propisa, o administrativno-kaznenom postupku.
\.
Stupanjem, na snagu Osnovnog zakona o prekršajima (17 januara
1948 godine) prvi put je na jedinstven način rešeno pitanje vođenja
postupka ii određena je nadležnost organa za vođenje postupka i donošenje rešenja o prekršajima. Tim zakonom je regulisano i pitanje sistem a administrativnih kazni i mera, kao i ovlašćenja za određivanje
prekršaja.
Po tom zakonu administrativno-kazneni) postupak po prekršajima
vode u prvom stepenu i donose rešenja u prvom stepenu, po pravilu,
izvršni odbori sreskih i gradskih (rejonskih) narodnih odbora, odnosno
komisije za prekršaje koje izvršni’odbor odredi. Komisija je sastavljena
od dva člana izvršnog odbora i poverenika unutrašnjih poslova. Jedan
od dvojice članova izvršnog odbora mora biti poverenik u čiji delokrug
spada posao na koji se odnosi ^prekršaj, a drugoga bira izvršni odbor.
Iako komisije za prekršaje imaju po zakonu opštu nadležnost za
vođenje administrativno-kaznenog postupka, za postupak po određenim
prekršajim a nadležni su:
1) povereniištva unutrašnjih poslova sreskih (gradskih, rejonskih)
narodnih odbora po prekršajim a propisa o javnom redu i miru ii sao 
braćaju na javnim mestima, zatim po prekršajim a koje određuju sreski
ili gradski narodni odbori ukoliko odlukom narodnog odbora nije odre
đena nadležnost drugog o rgana narodnog oclbora ilii mesnog narodnog /
odbora, kao i po prekršajima predviđenim posebnim zakonima (zakoni
o matičnim knjigama, o udruženjima, zborovima i drugim javnim sku
povima, o kretanju na 'granici, o ličnim imenima i drugim );
2) poverenici sreskih (gradskih, rejonskih) narodnih odbora po
prekršajim a koje određuju ti odbori a po kojima je vođenje postupka
izričito dato u njihovu nadležnost;
3) izvršnii odbori mesnih narodnih odbora po prekršajim a koje
određuju mesni narodni odbori i onima koji su im dati u nadležnost
propisima viših org$na;
« 4) resorni ministri Savezne, vlade ii vlada narodnih republika za
finansiske prekršaje koje učine službenici njihovog resora, odnosno

finansiski organi (M inistar finansija FNRJ, ministri finansija narodnih
republika i poverenici fca finansije) za finansiske prekršaje koje oni
utvrde (Uredba o finansiskim prekršajim a — »Službeni list FNRJ«
br. 8/49);
,
)
5) M inistarstvo finansija FNRJ za devizne prekršaje (Zakon o regulisanju platnog prom eta sa inostranstvom Devizni zakon;
6) poverenici za finansije sreskih (gradskih) narodnih odbora za
poreske neurednosti) (Zakon o porezima);
7) carinarnice za carinske prekršaje (Carinski zakon);
8) organi u resoru saobraćaja (kapetanije pristaništa ili organ
viši od' kapetanije koga odredi ministar saobraćaja) — za prekršaje
plovidbenih propisa i propisa bezbednosti' unutrašnje plovidbe (Uredba
o nadležnosti za vođenje postupka o -pomorskim prekršajim a — »Slu
žbeni list FNRJ« br. 52/49);
9) O rgani m inistarstva pomorstva (rukovodilac lučke kapetanije,
direkcije luka) — za prekršaje koji' pretstavljaju povredu propisa
kojim se uređuju odnosi na moru, brodovima, obalam a i lukama u vezi
sa pomorskim saobraćajem ;
10) Pretsednik Saveta za energetiku i ekstraktivnu industriju Vl.ade
FNRJ za prekršaje propisa o elektro-energetskoj (inspekciji i propisa
o elektroenergetskoj dispečerskoj službi.
Rešenje u drugom stepenu donosi neposredno viši državni organ,
ukoliko zakonom -ili uredbom nije drukčije određeno. Saglasno tom e
po žalbi protiv rešenja o prekršaju koje donose u prvom stepenu komi
sije za prekršaje sreskih i gradskih narodnih odbora rešavaju u drugom
stepenu izvršni odbori oblasnih narodnih odbora odnosno njihova’ komi
sija za prekršaje, a u narodnim republikama koje nem aju oblasne n a
rodne odbore rešava nadležni ministar narodne republike.
❖

❖

c

U svrhu sprovođenja u-život Osnovnog zakona o prekršajim a, a
posebno u svrhu organizacije i pravilnog poslovanja komisija za pre
kršaje i ostalih organa nadležnih za vođenje administrativno-kaznenog
postupka, raniji Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti
Vlade FNRJ izdao je uputstvo o radu organa nadležnih za vođenje
adm inistrativno-kaznenog postupka (»Službeni list FNRJ« br. 89/49).
Ovo uputstvo je detaljnije, regulisalo organizaciju komisija, vo
đenje izviđaja, donošenje i ćzradu rešenja, kao ii postupak kod ostalih
organa državne uprave koji su nadležni ža rešavanje po prekršajim a.
Po ovom uputstvu komisije z-a prekršaje imaju, po pravilu, • po
jednog službenika za obavljanje sekretarskih i drugih administrativnih

(

poslova u komisiji. Iz vid a je vode povereništva izvršnog odbora u čiji
delokrug spada prekršaj. U ovu svrhu u povereništvu je određen jedan
Ш više službenika, koji pod rukovodstvom poverenika vode izviđaj. P o
završenim izviđajima poverenik podnosi predlog komisiji za prekršaje
u kome se nalaze svi podaci o izvršiocu i prekršaju kao i predlog za
kaznu. Komisija donosi rešen je na sednici i o tom e sastavlja zapisnik.
Pored ovoga uputstvo je predvidelo obrazovanje republičkih i sa
vezne koordinacione komisije za prekršaje. Njihov je zadatak da an a
liziraju prikupljene statističke podatke 6 prekršajim a ii da na osnovu
stvorenih zaključaka predlažu nadležnim državnim organim a preduz’m anje odgovarajućih m era da bi se rad na terenu po pitanju prekršaja
uskladio sa politikom Vlade FNRJ. U ovu svrhu uputstvo je propisalo
način vođenja evidencija po prekršajim a, podatke koja ona obuhvata
i način dostavljanja tih podataka.
. ^

Statističkim podacima po svim prekršajim a uopšte i o radu svih
organa nadležnih za vođenje adm inistrativno-kaznenog postupka raspo
lažemo sam o za vrem e počev od 1950 godine pa nadalje. Niže dajem o
pregled statističkih podataka za 1950 godinu i za prvo trom esečje 1951
godine. Potrebno je međutim napomenuti da ovi podacii nisu potpuni
usled toga što rezultati koje sm o dobili od republičkih saveta za zako
nodavstvo nisu uvek sadržavali podatke sa cele teritorije n aro d n e'rep u 
blike pošto neke sreske komisije za prekršaje nisu na vrem e dostavile
podatke za svoje područje.
1950 GODINA
Podaci za 1950 godinu pružaju sledeću sliku:
I. Podarilo'radu organa
1) Broj prekršaja na radu
Ukupno je za 1950 godinu primljeno kod organa
nadležnih za vođenje adm inistrativno-kaznenog po
stupka predmeta
— *— — — — —
—- — 437.413
(ne računajući prekršaje koji) su preneti iz 1949 godine
a kojih je bilo 26.259).
Od ovog broja rešeno je u toku '1950 godine:
u I stepen'u
— — —
400.707 ili 92%
u II stepenu
— — — — _
—
— — 216.998 ili 49%
Komisije za prekršaje primile su 338.623 ili 77%.

O ve komisije su rešile:
u 'I stepenu — —
305.959 ili 92% *
u II stepenu —
— — .— — — — —
155.153 Ш 43%
Organi M inistarstva unutrašnjih poslova primili .su 99.790 ili 23%
Ovi organi su resili:
ч
.
u I stepenu —
— — —
— — — —
94.748 ili.95%
u II stepenu —
— — —
— — — —
61.845 ili 62%
Na kraju 1950 godine osialo je nerešenih predmeta 62.965, i to:
kod komisije za prekršaje — — — — 50.389
kod organa Min. unutr. poslova — — 12.576
^ 2) Odnos broja žalbi prema broju rešenja
Na 400.707 prvostepenih rešenja podneseno je 60.928 žalbi ili
15% i to:
' .
na' rešenja koja su u svojoj'nadležnosti do-nele komisije za pre
kršaje 17%,
.
ft
.
.na rešenja koja su doneli organi M inistarstva- unutrašnjih po
slova 9%.
Od broja podnesenih žalbi odbačeno je (zbog neblagovremenosti
ili riedopuštenosti) 2.837 ili 4,5%.
3)
Odnos broja rešenih prema broju po-dnesenih žalbi
Drugostepeni organi resili su od podnetih žalbi 43.273* (kod komi
sija 72%, kod organa M inistarstva unutrašnjih poslova 87% ).
4)
Način rešavanja u drugom stepenu
Od ukupnog broja donefc’h drugostepenih rešenja (43.273):
— osnaženo je prvostepenih rešenja a žalba odbačena kao neosno
vana 19,313 ili 44,5% (kod komisija 15.619 ili 43% , kod organa Mini
starstva unutrašnjih poslova 3.794 ili 51% ;
— preinačeno prvostepenih rešenja 15.395 ili 35,5% (kod komi
sija 13.210 ili 46,5l%, kod organa M inistarstva unutrašnjih poslova
2,185 ili 25% ); •
•
— poništeno je prvostepenih rešenja 8.571 ili 19,5'% (kod komisija
7.130 ili 20,5%, kod organa M inistarstva unutrašnjih poslova 1.441
ili 19%).
5)
Rešavanje po pravu nadzora
Po pravu nadzora od stran e viših državnih organa prema 216.998
pravosnažno izrečenih rešenja o prekršajim a doneto je svega 1.039 re
šenja, što' znači 0,5% (kod komisija 0,5%, kod organa M inistarstva
unutrašnjih poslova 0,3'%).
>
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^JI. Podaci o pravosnažno donetim rešenjima o prekršajima
Iz ovih podataka vidi se:
1) da je u toku 1950 godine pravosnažno rešeno svega prekr
šaja 216.998 i to:
komisije za preki^aje — — — — 155.153 ili 71%
organi Min. unutr.».poslova — —
61.845 ili 29% .
(rešeno je u prvem trom esečju 24.730, u drugom trom esečju 39.128, u
trećem trom esečju 41.709, a u četvrtom trom esečju 49.494 prekršaja);
2) od 216.998 prekršaja koji su pravosnažno rešeni pada na:
— prekpšaj iz oblasti poretka 61.845 ili 28,8%:
'(u prvom trom esečju — — — —
' u drugom trom esečju — — — —
u trećem trom esečju — — — —
u četvrtom trom esečju — — — —

—
—
—
—

17.494
16.742
16.716 a
18.015);

— prekršaje propisa o otkupu 38.333 ili 17,8'%. Ovi su se prekr
šaji',’ počev od meseca februara kretali linijom opadanja do meseca
juna. Meseca jula njihov broj raste i stalno se penje d o ’m eseca'decem 
bra kad je rešeno 5.640 prekršaja, prem a 2.490 koliko ih je zabeleženo
meseca januara;
,
— šumske prekršaje 37.413 ili 17%. Ovi se prekršaji počev od
meseca januara (kada je zabeleženo svega 674 prekršaja) osetno kreću
linijom .porasta i u decembru mesecu dostižu 4.398 prekršaja;
— prekršaje iz oblasti propisa radnih odnosa 30.799 ili 14% koji
su bili u stalnom i osetnom .porastu kroz celu godinu (meseca januara
zabeleženo je 738 a meseca decembra 4.237 prekršaja);
— prekršaje »svih ostalih propisa koje su doneli savezni i repu
blički organi« 30.738 ili 14%. Ovii prekršaji, počev od meseca januara
(kada je zabeleženo 1.202 prekršaja), rastu do meseca avgusta kada
dostižu 3.137, pa padaju do novembra na 2.296 a u decembru se opet
penju na 3.815;
”
\
— prekršaje iz oblasti prometa robe 5.176 ili 2,3% . Ovi prekršaji
počev od meseca januara do jula bili su u porastu, pa su padali do
novembra kada su opet počeli rasti (januara meseca zabeleženo 425 a
meseca decembra 533 prekršaja);
— prekršaje propisa o predvojničkoj obuci 3.876 ili 1,6%, koji
počev od meseca m arta, pokazuju porast i meseca juna dostižu bfoj
433 pa ovaj broj sa neznatnom razlikom zadržavaju sve do oktobra,
kada je zabeleženo 453 slučajeva (meseca januara bilo je 140 a meseca
decembra 302 prekršaja);

\

— prekršaje .propisa koje donose narodni" odbor ii 4.064 Ш 1,8%
' koji, dz' meseca u mesec, kad m anje kad više ili padaju ili rastu' (me
seca januara 156 л meseca decembra 576);
— prekršaje finansiskih propisa 2.587 ili 1 % koji su, počev od m e
seca februara u padu (februđra 535, a decembra 129);
— .prekršaje zdravstvenih propisa, 2.167 Ш \% koji su od januara
do aprila u .porastu pa onda padaju (sa neznatnom prornenom u avgu
stu i decembru dostižu 174);
3) da je u izvršenju 216.998 prekršaja učestvovalo 224.313 izvršilaca od kojih su:
maloletnici — —
— — — —
5.174 ili! 2,3'%
punoletni!
— —
— — — — 219.160 ili 97,7%
4) po zanim anju izvršioci su:
— .radnici — t —
— — — —
45.006 ;li 2.1,8%
(na jednu hiljadu radnika dolazi 18,2% od njih koji su učinioci: pre
kršaja);
. •
— zemljoradnici — — — — — 111.496 ilil 51%
(na jednu hiljadu ovih dolazi 10,35'% onih koji su učinioci prekršaja i
to: sitni 6,3%, srednji 20,1%, bogati’ 12,9% i zadrugari) 3,51%);'
— službenici i nameštemci — —
—
25.455 ili 12’%
(na hiljadu službenika i nameštenika dolazi 17,6%, onih koji su uči
nioci prekršaja);
ili 4,5’%
— •zanatlije — —
— — — ------ 9.191
(na hiljadu zanatlija dolazi 25,6% -od njih koji su učinioci prekršaja);
— domaćice- _
—
_
10.273 ili 5'% /
na sve ostale pada oko 5% .
5) Prem a podacima za 1950 godinu (od- ukupno izrečenih 221.495
kažni prema 224.314 učinilaca, što znači da ne raspolažemo podacima
za 2.828 slučajeva) izrečene kazne su raspoređene ovako:
— vopomena i u k o r —
—— —
—
23.837 ili 10%
(kod komsija 9,8'%, kod organa M inistarstva unutrašnjih poslova 12% );
— novčana kazna —
—— —
— 140.682 -ili 62% *
(kod komisija 79% kod organa M inistarstva unutrašnjih poslova 49% ).
Ako se broj izrečenih kazni označuje sa 100 onda pada na kazne do
1.000 dinara
, od 1.000 do 5.000 27%, od 5.000 do 10.000 dinara 6% ,
od 10.000 do 20.000 dinara 3,7% a preko 20.000 3'%. Visoke kazne —
preko 10.000 dinara — uglavnom su izvršile komisije za prekršaje, i

to najviše kod prekršaja kod oblasti otkupa, radnih odnosa, šumskih
prekršaja i prekršaja svih ostalih propisa koje donose savezni repu
blički organi.
Prem a podacima iz NR H rvatske prosečne novčane kazne kretale
su se po oblastima, za mesec avgust od 1.166 do 4.088, za mesec sep
tem bar od 1.180 do 9.066. (Podacima o prošeku izrečenih kazni ne
raspolažemo ni- za jednu narodnu republiku);
,
— popravni rad — — — — —
37.235 Ш. 17%.
Pfosečna kazna 'popravnog rada po narodnim republikama iznosila
je: u H rvatskoj 32 dana, u Sloveniji 31, u Bosni i Hercegovi n i'44 (a kre
tala se po mesečima između 23 i 69 dana), u Makedoniji 47 dana a u
Crnoj Gori 22 dana (iz NR Srbije nem am o podataka usled čega ne
mamo podatke za celu FNRJ).
Kod prekršaja iz oblast? otkupa prosečna kazna popravnog rada
iznela je 55 dana, a bilo je područja na kojim a je prosečna kazna za
po neke mesece dostizala 80 dana;
— kazna lišenja slobode — — —
12.102 ili .5,5%.
Ovu' kaznu uglavnom su izricali organi M inistarstva unutrašnjih
poslova (11.620 prema 482 koliko su izrekle komisije za prekršaje.
Prosečna kazna lišenja slobode kod komisija za prekršaje kretala
se (po republikama) od 30 do. 55 dana, a kod o rg an a'M in istarstv a unu
trašnjih poslova ona >je iznosila 29 dana;
— proterivanje 694 ili 0,3% (kod komisija 159 a kod o rg an a Mi
nistarstva unutrašnjih poslova 526);
— oduzim anje predm eta 3.288 ili 1,5’% (i to kom isije 1.191 slučaj
pretežno za prekršaje iz oblasti otkupa i po Zakonu o šum am a, a organi
M inistarstva untrašnjih 'poslova 1.474).
*
*

*

Iz brojčanih i drugih podataka evidencije proizlazi:
1) da komisije za prekršaje kod narodnih odbora nisu blagovre
meno obrazovane,, usled čega je na izvesnim područjima, gde to nije
urađeno, došlo do zastoja u- vođenju adm inistrativno-kaznenog po
stupka za po nekoliko meseci;
2) da komisije za prekršaje nisu injale svoj stalni administrativni
aparat već je osoblje koje je bilo određeno da radi poslove u komi
siji često od ovih poslova odvajano i upućivano na sasvim druge. P o 
slovi administrativno kaznenog .postupka obavljani su, po pravilu,
♦ uzgredno,. kam panjski i često površno. Isto tako povereništva nisu

r

imala 'stalnog službenika za vođenje izviđaja u administrativno-kaznenom. postupku;
3) da su se komisije za prekršaje zbog svog kolektivnog načina
rešavanja pokazale kao spore 'i neekspeditwi}e u obavljanju poslova
adm in ist r a ti v no-k a z nenog postupka, usled čega je broj nesvršenih pred
meta u celoj 1950 godini iz meseca u mesec rastao (meseca januara
1950 godine ostalo je nesvršenih predmeta 12.856 a meseca decem
bra 50.389).
4) da su komisije rad na prekršajima, uopšte uzevši sm atrale spo' rednim i nisu m u pridavale potrebnu važnost;
5) da se kolektivno rešavanje svelo u najvećem broju slučajeva na
običnu formalnost. Na sastancim a komisija predmeti: nisu pojedinačno
raspravljani .već se po pravilu sam o potvrđuju rešenja koja su pret
hodno pripremljena od strane aparata. Tako se dešavalo da komisija
na jednom sastanku reši po stotinu i više predmeta. Osim toga komisije
su se neredovno sastajale i nisu bili retki slučajevi da se nisu n: sastajale, već su članovi komisija zapisnike i rešenja pojedinačno potpisivali.
6) zanem arivan je postupak po prekršajim a u onim. oblastima u
kojima zadaci nisu imali prioritet (zdravstveni i komunalni prekršaji).
Često puta adm inistrativno-kaznena politika bila je jednostrano orijeritisana — u jednoj oblasti izrečeno*je za jedno trom esečje 405 kazni
kod kojih na otkup žitarica pada 315 a na sve ostalo 90% ;
7) čestii su slučajevi pogrešne prrmene m aterijalnog i formalnog
zakona. Tako se može konstatovati:
a) kroz celu godinu su zabeleženi slučajevi izricanja kazni preko
5.000 dinara za prekršaje koje propisuju narodni odbori, a koji po
odredbama osnovnog zakona o prekršajima su mogli biti propisani
sam o do 5.000 dinara;
b) bilo je i slučajeva nepotpunog saslušavanja'okrivljenog, slabog
proveravanja činjenica i okolnost; koje okrivljeni u svoju korist n a
vodi; nesaopštavanja okrivljenom rešenja o obustvai postupka, kao i
nesaopštavanja drugostepenog rešenja kada je prvostepeno rešenje
poništeno (jer kod pojedinih o rg an a postoji shvatanje da to ide na štetu
ugleda organa koji je doneo presudu u prvom stepenu).
Nedostacima m aterijalno-pravne i fo-rmalno pravne'prirode u administrativno-kaznenom postupku koji su voclile komisije za prekršaje,
objašnjava se činjenicom da je u 1950 godini procenat preinačenih i
poništenih presuda iznosio 65% (na izvesnim područjima ovaj procenat
dostigao je do 75% ).
^
\

I TROMESEČJE 1951 GODINE
U prvom trom esečju 1951 godine stanje je bile- sledeče:

I
U toku trom esečja primljeno je i)Ovih prekršaja 105.150 (prema
101.728 u istom trom esečju 1950 godine i to: komisije za prekršaje
primile su 92.126 (prema 74.125), a organi M inistarstva unutrašnjih
poslova 13.034 (prema 27.153).
\
Uzevši u obzir zaostale predmete iz prošle godine (57.409) ukupno
je bilo na radu za ovo trom esečje 162.559.
.
Od ukupnog broja svršeno je u prvom .stepenu 69% (prema 40% u
istom trom esečju prošle godine).
«
U odnosu na broj primljenih predmeta (105.150) pravosnažno je
rešeno 59.338 ili 57% (prem a 31% ).
Na 11.152 rešenja podneseno je 21.002 žalbi ili 18,8'% (prema 18%).
Od broja rešenih žalbi pada na: osnažene 6.567 ili 45% (prema
.53% ); preinačene 37,7% (prema 31% ); poništeno 17,8'% (prema 12%).
Na ukupan broj 59.338 pravosnažnih prekršaja doneseno je 650
rešenja po pravu nadzora iili 1,09'%' (prem a 0,45%).
'

'

•*
11
Pravosnažno rešenih .prekršaja bilo je 59.338 (prem a 39.778'%).
Od ovih prekršaja «padaju na:
— prekršaje propisa reda i poretka 13.159 (prema 16.742),
— prekršaje propisa o otkupu 9.996 (prema 8.184),
— šjamske prekršaje 12.416 (prema 3.117),.
— prekršaje propisa o radnim odnosima 6.315' (prema 2.762),
— p rek ršaje propisa o prometu robom 1.303 (prema 8.184),
— prekršaje zdravstvenih propisa 776 (prema 284),
— prekršaje finansiskih propisa 455 (prema 1.025),
— prekršaje predvojničke obuke 999 (prema 433),
— prekršaje propisa koje donose narodni odbori 1.510 (prema 569),
— prekršaje propisa (svih ostalih) koje donose savezni i republički
organi 12.439 (prema 5.499).* ,
•
Л
%

/

/
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Izvršioci su po zanimanju:
—■ radnici 20% (prema 17%), '
—• zemljoradnici 55% (prema 58% ),
:— državni službenici 7,5% (prema 10%),

•

— nameštenici 3% (prema 5% ),
— zanatlije 5% (prema 3% ),
, — -domaćice 5% (prema 3% ).
IV
Od ukupnog broja izrečenih kazni pada na':
— opomenu i ukor 11% (prema 8% ),
. — novčanu kaznu 70% (prema 71 %); o prosečnoj novčanoj- kazni
imamo podatke sam o za područje NR H rvatske n po svim podacima ona
se kreće u mesecu »januaru od 2.294 dinara do 714, februaru ’ od
1.634 do 4.540' u mesecu m artu od 920 do 1.519,
— popravni rad 11,6% (prema 16%). Prosečna kazna popravnog
rada iznosi 29 dana (pfema 40 dana),
— kaznu lišen ja slobode 3,6% (prema 0,3'%);
— proteri vanje 0,3% (prema 0,2%),
— oduzimanje predmeta 1% (prema 0,7% ).
Posle izdatog uputstva' o usklađivanju kazni u administrativno-,
kaznenom postupku sa Uvodnim zakonom za Krivični zakonik stanje
se u pogledu, visine izrečenih kazni poboljšalo. Nepotpuni izveštaj iz
jedne republike ukazuje da je za .meseč m aj prosečna novčana käzna
iznosila 652 dinara (mesto 1.451 koliko je bila za mesec februar iste
godine), a prosečna kazna dišenja slobode 18 dana, mesto 44 koliko
je' bilo u mesecu februaru 1951 godine.

CABET ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ
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ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
, и
ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
*
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Б eoгрaд
Д остављ ам Вам П редлог закона о саглаш авањ у посебних
прописа о прекрш ајима у савезним законима са одредбама
О сновног закона о прекрш ајима који je Влада Ф НРЈ прихватила
на својој седници и молим Вас да овај предлог доставите Законодавном одбору свога Већа на даљ и поступак.
• /

^ретседник Савета за законодавство
и изградњу иародне власти Владе ФНРЈ

Едвард Кардељ, с. р.
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ПРЕДЛОГ

3AKOÜA o с а г л а ш Ав а њ у п о с е б н и х п р о п и с а О ПРЕКРШАЈИМА У САВЕЗНИМ ЗАКОНИМА CA ОДРЕДБАМА ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
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Члан 1

I

■

Овај закон шла за сврху да доведе у сагласност т т с е б н е Ј ф о писе о прекрш ајима у постојећим савезним закоАима са одредбама
Основног закона о прекрш ајима донесеног на . . . заседањ у Ha-*
родне скупштине ФНРЈ дана . . . 1951 године и да изврш и пречиш ћавањ е тих прописа.
'
Члам 2
У одредбама о прекрш ајима 'садржаним у појединим законима.
чине се ове измене:
v

*,

.

I
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-

,

'

I.
4
1)
У Закону о попуни оружане силе Федеративне Народне РепубЈике Југославије јахаћом, теглећом и товарном стоком и п р еносним средствима, од 25 маја 1946
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 45/46 и 4/60)
Члан 18 >мења се и гласи':
,
„Сопственик стоке, преносних или превозних средстава која суутврђена као способна за службу у оружамим снагама, казниће се
з а лрекрш ај новчаном казном до 3.000 динара:
(1) ако такву стоку, лреносна или превозна средства не чува и
не одрж ава у таквом стању да се у свако доба мопу употребити
за одређену војну,служ бу;
(2) ако из ма ког разлога остане без такве стоке, преносних
или превозиих средстава или ова постану неопособна за .службу
206

na o томе не обавести у року од петнаест дана. месни односно градски (рејонски) народни одбор;*
\ . .
(3)
ссшственик стоке, лреносних или превозних средстава који,
пошто je наређен отреглед no чл. 6 овога закона, ове отуђи na о
томе «e обавести у року од петнаест дана месни односно градски
(рејонски) народни одбор.
‘
Истом (Kđ3HOM казниће се и лице које стоку, преносна или превозна средства који су утврђени као способни за службу у оруж аним снагама иабави na у року од петнаест дана не извести о томе
меони односно градски (рејонски) народни одбор, као и одговорни
службеник народног одбора који п о п р и јем у извеш таја о насталој
промени или набавци стсже, преносних или превозних средстава
не извести о томе надлежни војно-територијални орган у року
који п^опиш е Министар народне одбране или војни орган кога
он овласти.
Сспственик, кој« се, пошто je наређено 'приправно стање или
мобилизација, не стара да се способност стоке, преносних или
превозних средстава који су утврђени као способни за службу у
оружаним Снагама, одржи у тамзом стању да се у свако доба могу
употребити за ту сврху, казниће се за 'Прекршај ^овчаиом казно.м
до 10.000 динара или затвором до тридесет дана.”
2) У Закону о државним матичним књ иггма од .1 априла 1946
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 29/46, 4/49, 4/50 и 11/51)
а) Члан 45 мења се и гласи:.
„Ко без оправданог разлога пропусти да у лрсшисаном року
изврши пријаву на коју jq обавезан no чланов^ма 23, 24, 26, 28,
37 ич38 овог закона казниће се новчаном казном д о 1.000 динара.
Против учиниоца поступак се неће псжретати ако je пријаву
блаповремено изврш ило друго лицв.”
б) Члан 45a мењ а се и гласи:
„Ко изврш и кр.штење или одговарајући обред пре него ш то
je поднет^ пријава рођеног имена детета за упис у матичну књ игу
казниће се новчаном казном до 2.000 ди^ара.
Истом казном оказнпће се и ко без дозволе надлежног народног одбора изврш и погреб или обре£ логреба npe пријаве см.рти
матлчару.
Према лицу које у изузетним и хитним случајевима' изврдш
крштење или одговарајући обред односно погреб или обред погреба npe него што je извршена пријава матичару или без одобрења надлеж ног' народног одбора, иеће се примењивати казне

**

‘v

одређене у цретходним ставовима ако наведене случајеве пријави
матичару у року од 48 сати од изврш ењ а крш тења, погреба
односно обреда.”

в) Члан 456 мења се и 'гласи:
„Веркжи претставник кој-и изврши нове или накнадне уписе у
мат.ичне књиге из члана 48 ово,г закона окоје су закључене, казниће
се новчаном казном до 10.000‘динара.
П оред казне из претходног става маггичне књиге мо-гу се одузети од верско-г иретставиика и иредати на чувањ^ надлежном
матичару.”
<г)%Члан 45в ;мења се .и гласи:
„Админмстративно-казнени тшступак no прекрш ајима из члана
45 овог закона води у првом степену комисија за прекрш аје месног
народног одбора, односно рудија за прекрш аје народног одбора*.’?
3) У Закону о „Партизанској споменици 1941”, од 25 маја 1946
(Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 43/46 и 11/51)

Члан 8 мења се и гласи:
„Ко неовлашћено носи „Партизанску опоменицу 1941”, казниће се ноечаном казном до 10.000 динара или затвором д о тридесет дан'а.”
4) У Закону о удружењима, зборовима и другим јавним скуповима, од 21 јун а 1946
(„Службени лист Ф Н РЈ”/б р . 51/46 и 11/51)
Члан 26 мењ а се и гласи:
„Ко 'противно прописима овога закона не пријави оснивање
политичке странке \иш удружењ а, или не 'Пријави одрж авањ е збора
или другог јавног cxynai, као >и iko учествује у раду удружењ а чије
оснивање иије дозвољ ено, казниће се новчаном казном до 10.000
динара или затвором до тридесет д ан а.”
5) У Закону о орденима и медаљама Федеративне Народне Реп ублике Југославије, од 30 октобра 1946
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 88/46 и 11/51)
Члан 19 мења се и гласи:
„Ко неовлашћено носи орден или медал>у Федеративне Народне Р ш убли ке Југославије, казниће се новчаном казном д о 10.000
дииара или затаором до тридесет данб.”
6) У Закону о кретању на граници, од 26 новембра 1947 •
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 101/47)
Члан 9 мења се и гласи:
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„За прекршај одредаба чланова 1 и 6 и одредаба које на
основу овлашћења из овог закона и међународних уговора буде
донео Министар унутраш њих иослова ФНРЈ, јучимилац ће се казнити новчаном казном до 10.000 динара или казном затвора до тридесет дана.
, *
П оред казне из претходног става може се против учиниоца
изрећи и заш титна мера иротеривањ а у одређено место у тр ајањ у
до шест .месеци.✓ .
*
A k o je у.чинилац прекрш аја страни држављанин, место :заштитне 'мере и з претходног става може се против њ ега изрећи обавезно удаљење са територ^је Ф Н РЈ”.
7) У Закону о личним именима, од 1 децембра 1947
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 105/147,. 106/49 и 4/51)
Члан 27 мења се и -гласи:
„Ушотреба туђег имена или употреба сопственог имена tnpoтивно одредбама овог замона, казни.ће се новчаном казном до 5.000
динара или казном затвора до 'петнаест дана.”
4L
S) У Закону о таксама, од 19 августа 1946
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 68/46, 38/47, 104/’47 и 11/51)
а) Члан 18 мењ а ее и гласи:
„Новчаном казн-о-м до 2.000 динара казниће се:
(1) лица (лекари, ветеринари, инжењ ери и др.) к о ја су moсебним «ропиеи-мач овлаш ћена за издавањ е уверења к о ја немају
карактер јавне управе, у циљу употребе пред државним органима,
ако ова уверења д ају б^з наплате таксе;
(2)
лице коje употреби од таксе ослобођену иеправу у другу
сврху a не ону ради к о је je и здата.”
б) Чланови 19 и 20 укидају се.
в) Члан 21 укида се9)
У Закону о регулисањ у платног промета са иностранством
(Д евизни закон), од 23 октобра 1946
’• "
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 86/46 и 3/49)
a) Члан 15 мења се и >гласи:
„Kao девизни прекрш ај кавниће се:
(1)
изношење у иностранство свих врста средстава плаћањ а и
хартија од вредности у дом аћој и страној валути ма у ком облику
(ефектних валута, девиза, хартија од вредности, купона са хартија
од вредноети и слично) и то како н еш сред н о тако и стосредно

(преко других лица, пош те и слично), без одобрењ а надлежног
девизног органа прибављ еног у смислу девизних прописа;
(2) неподношење народној банци на откуп и у прописаним
роковима свих унетих страних девпза и валута из иностранства' no
било кооде основу и на било који начи.н, уколико их уносе домаћа
лица 'или су дом аћа лица корисници;
(3) уношење ефективних динара из иностранства у количинама
и на начин противан постојећим лрописима;
(4) куповина и п р о д аја динара у «ностранству од стране наших држ ављ ана;
(б)
нenр и јa вљ и вaње потраж ивањ а насталих у иностранству no
било коме основу :и у предвиђеним роковима a на' начгш како je то
одређено постојећим прописима;
(6) неуношење у земљу потраживања насталих у «ностранству
no било ком основу <и у предвиђеним роковима a на начин како je
то одређено постојећим прописима;
(7) нагомилавање (тезаурисање) девиза и валута;
(8) невођење и неуредно вођењ е прописаних књ ига и евиденЦ)Ијa у вези са девизним пословањем, «едавањ е лодатака а<ао w давање неистинитих « нетачпих података на траж ењ е девизних
орган a;
(9) диепонирање потраживањ има у иностранству без одобрењ а
надлежног девизног органа;
(10) задуж ењ е дом аћег лпца .према иностранс^ву j<ao и кредитирањ е иностранаца без одобрењ а надлеж ног девизног органа;
(11) непрпјављ ивањ е промене повериоца или дуж ника no робни.м или финансиским зајмовима у иностранству, као и сваке про■мене н астал еу вези с овим зајмовима (повећањ е, смањење, конверзија, потпис, прОмена каматне стопе, измена плана отплате итд.);
(12) полагањ е кауције и давањ е гаранције .ма iy ком 'облику за
рачун 'иностранаца или ипостранцпма без одобрењ а надлелшог девизног органа;
(13) примање на чување од иностранаца 'средстава плаћањ а и
вредносних пагрира без одобрењ а надлежног девпзног органа;
(14) давањ е без одобрењ а и чување код иностраних иовчаних
завода, свих врста .средстлва важења, вредносних папира и других
потраж ивањ а no ма ком основу;
(15) неовлашћено обављање девизнпх послова
к о је je no
девигзним прописима потребно одобрењ е девизних органа;
(16) трош ењ е девиза противно одређеној намени;
(17) шрерада кованог злата без одобрењ а надлеж ног девизног
органа;

(18) размена поштанских марака са иностранством лротивно
постој фи'м'(пр6писима;
(19) ллаћањ е увезене робе без одобрењ а за плаћање к о је *издаје Министарство спољне трговине ФНРЈ односно Главна управа за
извоз и увоз (Пјри влади народне републике;
(20) траж ењ е страних средстава плаћања раније него што je
потребно с обзиром на рок плаћања, или уллата страних средстава
плаћања пре «его што je коначно закљ учен уговор са иностранстћом;
(21) траж ењ е већег износа страних средстава плаћањ а нега
што je дуговањ е no шојединим дуговима (пословима) или уплата
код^Народне бан«е ФНРЈ већег износа страних средстава плаћања
него што мзноси дуговањ е;
(22) неблаговремена или логреш на иоплата фактуре -и осталих
облика рачуна услед чега je спречена благовремена уллата зпротиввредности у страш ш средствима плаћањ а.”
б) Члан 16 мења ce и гласи:
Новчаном казном до 200.000 динара, a у нарочито теш ким случајевима до 500.000 динара, казниће ce учиниоци прекрш аја цз
тачке (4), (7), (10), (11), (16), (19), (20), (21) и (22) члана 15 овога
закона.
<
Новчаном тсазном до 200.000 динара, a у нарочито тешким случајевима до 500.000 динара, казниће ce учиниоци прекрш аја из
тачке (4), (7), (10), (11), (16), (19), (20), (21) и (22) члана 15 овога
закона.
:
Н овчаном каздом до 50.000 динара, a у нарочито тешким
случајевима д о 100.000 динара, казниће ce учинилац прекрш аја
из тачке (8), (13), (14), (15) и (18) члана 15 овога закона.
Иетом казном кааниће ce и лице к о је je врш ењ е прекрш аја са
умишљајем започело али га није довршило.
З а девизне прекрш аје каж њ аваће ce и правна лица. П оред
правног лица казниће ce лротшсаном казном и одговорно лице к о је
je учинило лрекрш ај радећи у име тгравног лида.
Код прекрш аја из тачке (1), (2), (3), (7) и (17) члана 15 овога
закона мож е ce лоред казне изрећи и одузимањ е ствари и вредности које су биле предмет девизног прекрш аја, у целости или делиМ'ИЧ!НО.

Ако кажњ ени у одређеном року не л л ата н-оцчану казну, она
he ce наплатити лринудним иутем.”
в) Члан 17 мења ce и гласи:„Девизни тгрекршаји застаревају з а ‘пет година од дана ш вршења.

Застарелост ce прекида сваком радњ ом надлежног органа која
je управљена :на вођењ е административно-казненог постулка против учиниоца тарекршаја. Са сваким лрекидом застарелост почиње
поново тећи али ce административно-казнени поступак не може
ни у ком случају предузети no истеку осам година од дана када je
прекрш ај извршен.
Право на изврш ењ е казн е застарева за пет година од дана
када je реш ењ е о прекрш ају постало правоснажно.
Застарелост права на изврш ење казне прекида ce сваком
радњ ом надлеж ног органа к о ја je управљена наизврш ењ е казне.
Са оваким прекидом застарелост почиње поново тећи, али право
на изврш ењ е казне застарева у сваком случају no истеку осам
год-нна од дана када je реш ење постало правоснажно.”
г) После члана 17 уноои ce h o b члан 17a који гласи:
„Административно-казнени лоступак ino девизним трекршајигма
ш члана 15 овога закона 'води и казне изрлче Министар финансија
ФНРЈ, односно no i-berO'BOM овлаш ћењ у министар финансија народне републике.
'
/
Против реш ења о прекрш ају к о је доноси министар финансија.
народне републикеф еш ава iy другом степену Министар фпнансија
Ф Н РЈ.”
д) Члан 22 укида ce.
е) Члан 23 мења ce
и гласи:
„Износи наплаћених новчамих казни no овом закону иду у корист савезног буџета.У
10) У Царинском закону, од 16 октобра 1948
(„Службени лист Ф Н РЈ”, б,р. 90/48)
а) Члан 34 мења ce и глас-и:
„Н овчаном казном до 200.000 динара казниће ce:
(1) к о .у н есер о б у мимб одређеног месташреко царпнске линије
или преко царинске линије изнесе неоцарињену робу;
(2) ко у обалном мору, a без знањ а даринарнице, предаје или
•прима робу довезену -из иностранства;
(3) ко у намери д а неоцарињену робу изнесе из земље, ^ову
робу носи странпутицом између царинарнице и царинске линије или
ову робу на таквој стрампутици утовари;
(4) ко робу уредно пренету преко царинске л и н и је'стави у
слободан промет пре пријаве царинарници.”
б) Члан 35 мења ce и гласи:
„Новчаном казном до 100.000 динара казниће ce:

(1)' ко робу за коју je поднет увозни лист стави у слободан
промет пре предаје царинарници, или после предаје царинарници
али пре изврш енога прегледа no члану 20 овог за^она;
(2) ко поднесе пријаву за царињење, na се приликом прегледа
n o чл. 20 овог закона нађе скривена роба;
(3) ко не пријави царинарници робу к о ју собом носи, a иста
се пронађе личним претресом;
(4) ко у скривеним или тајним местима у прено-сном средству прикрије робу na се иста пронађе прегледом односно претресом;
(5) ко робу ослобођену потпуно или делимично од плаћања
царинских дажбина употреби у друге еврхе, a не у оне због којих
je ослобођена од ллаћањ а царине;
(6) ко стави у слободан промет робу ко ја je после изврш еног прегледа упућена у иностранство превозном пропратницом;
(7) ко бродом набављеним у иностранству врши саобраћај
дом аћом обалом пре пријаве царинарници;
(8) ко стави у слободан промет робу нађену у близини царинске линије, на рбалном мору, граничним јрзерима и граничним
рекама, или избачену на обале, ових вода, kao и робу избачену
из авиона који долази' из иностранства, уколико се не утврди
њено* дом аће порекло.”
в) Члан’ 36 мења се и гласи:
„Новчаном казном до 10.000 динара казниће се:
(1) ко не пријави граничној царинарници превозно средство
са робом или без робе одмах гсри прелазу царинске линије;
(2) ко у року из члана 13 овог закона не поднесе увозни
лист првој граничној царинарници;
(3) ко поднесе царинарници увозни лист који није у сагласности са товарним исправама;
■
(4) ко уз пријаву за царињ ењ е поднесе рачун о .вредности
робе a прегледом се утврди да je вредност роб^ већа;
(5) ко робу после царинског прегледа a ‘npe уплате дажбине
стави у слободан промет; .
(6) ко у одређеном року не 'Преда робу излазној односно
упутној царинарници;
(7) ко повреди царинска обележја којима je роба стављена
под царински надзор;
(8) ко бродом пристане у ,л у к у затворену за саобраћај без
одобрењ а царинарнице;

'
/
ч
(9) k o бродом плови домаћим територијалним водама без
прописних и уредних царинских исправа или ваздухопловом
саобраћа са иностранством без манифеста;
(10) ко не унесе у манифест неку робу или не може да
оправда разлику у тежини робе и тежине означене у манифесту
(члан 11 овог закон а);
4 *
(11) ко робу у домаћем сао б р аћ а ју ,, подлож ну царинсжом
'н ад зо р у , истоварује, утоварује или претоварује, врши искрцавање
или укрцавањ е путника и путничког пртљага, снабдева бродове
или бродску посаду ма каквим предметима без претходне пријаве
падлежном царинском органу;
(12) ко бродом који -саобраћа са иностраиством пристане
у место где не постоји царинарница;
(13) ко на инострани брод прима на возидбу робу или лица
у дом аћем •саобраћају;
(14) к о ваздухопловом прелети царинску линију ван одређеног места или на висини са које се не могу видети његови
знаци распознавањ а, или ice не придржава прописаног пута и
слети односно узлети ван одређеног царинско-ваздухопловног
пристаништа;
(15) ко дом аћу робу превози из једног места у друго морем,
. Неретвом, граничним деловима река или граничним језерим а без
прописаних царинских исправа;
(16) ко омета царинског слул<беника у врш ењу њ егове дуж ности.”
г) Члан 37 остаје на 'снази и гласи:
„Лице које држи, чува или прикрива робу за коју зна да je
њоме изврш ен прекрш ај из члана 34 или 35 овог закона казниће
се као да je само изврш ило односни прекрш ај.”
,
д) Члан 38 мења ice и гласи:
„Н овчаном казном до 300.000 динара казниће се учинилац
прекрш аја из чл. 34 и 35, тач. (1), (2), (3), (4) и (8) овог закона:
(1) ако je ради изврш ењ а дела имао при себи ор у ж је.и ли
опасно оруђе;
(2) ако je дело изврш ено ноћу, сем случаја прелаза царинске
линије no ставу 2 чл. 9 OBior закон а.”
'
\
ђ) Члан 39 мења се и гласи:
„Роба којом je извршен прекршај из чл. 34 и 35 тач. (1), (2),
(3), (4) и (8) овог залсона одузим а се. П ревозно средство одузим^ се само у случају ако je било намењено искључиво изврш ењу прекрш аја из чл. 34 или 35 тач. (1) или (4)' овог закона.”

е) Члан 40 мења ce и гласи:
„Ако ce роба к о јо м .је извршен прекршај из чл. 34 или чланз
35 овог закона не пронађе, a није могуће тачно утврдити њену
/ количину, каквоћу и вредноет, ово he ce приближно одредити на
основу прикупљених података. Ако je то .немогуће, онда he ce
' изврш илац казнити новчано од 1.000 до 50.000 динара.”
ж) После члана 40 д о д аје ce h o b члан 40a који гласи:
„Ако каж њ ени у одређеном року не.плати новчану казну no
овом закону, она he ce наплатити принудним путем.”
з) Члан 41 мења -ce и гласи:
„Административно-казнени поступак no прекрш ајима из
овога закона у првом степену воде царинарнице.
По жалби против реш ењ а царинарнице реш ава у другом
степену Министар финансија ФНРЈ.
и) Члан 43 мења ce и гласи:
Ј.Царински прекрш аји застаревају за годину дана од дана
изврш ењ а.
^
,
Застарелост ce прекида сваком радњ ом надЛежног органа
која je управљена на ©ођење административно-казненог поступка
против учиниоца прекрш аја. Са сваким прекидом застарелост
почиње поново тећи, .али ce административно-казнени поступак
не може ни у ком случају предузети по' истеку две године од дана
када je прекрш ај извршен.
Право на изврш ењ е казне застарева за годину дана од дана
када je р^шење о прекрш ају постало правосналшо.
Застарелост права на изврш ењ е казне прекида ce еваком
рад&ом надлежног органа која je управљена на изврш ењ е казне.
Са сваким прекидом застарелост почињ е поново тећи, али право
на изврш ење казне застарева у сваком. случају no истеку две године од дана к а д а .је реш ење постало правоснажно.
Право каж њ еног лица на повраћај новчане казне коју није
било дужно платити заетарева за две године од дана уплате.”
III.
11) У Закону о валоризаци ји , од 14 августа 1946 '
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 67/46 и 3/49)
Члан 9 укида ce.
12) У Закону о уређењ у и деловањ у кредитног система, од 21
августа 1946
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 68/46)
Члан 36 укида ce.
\

13)
У Закону o једнообразном рачуноводству, од 20 новембра 1946
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 94/4ß, 3/49 и 11/61)
Чланови 34, 35, 36 и 37 укидају се.
i
14) У Општем закону сУзаштити шума од пожара, од 1 априла .
1947
\
‘
ч*
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 29/47, 3/49, 106/49, 4/51 и 11/51)
a) Члан 27 мења се и гласи:
„Новчаном казном до 5.000 динара или затвором до атетнаест
дана казниће се:
(1) ко у шуми 1ш ш на одређеној удаљености* од ивмце шуме
лож и ватру без дозволе надлежног органа шумарске службе;
(2) ко ложи ватру у шуми ван одређенога места и .противно
прописаном начину;
(3) ко у шуми или на одређвној удаљ ености од ивице шуме
остави неуга1пену ватру или kq у шуми или на одређеној удаљености од ивице шуме нађе натгуштену 'ватру na je не угаси; ј .
(4) ко, без дозволе надлежног органа, у шуми или на одређеној удаљ ености од ивице шуме тради куће или стаје, пали
дрвени угаљ (ћумур) или подиже пећи за печење креча, циглане
или остала слична постројењ а; f
(5) ко Пс1ли кору, грање, грмље, шибље или, коров противно
одредби члана 9 овог закона:
f6) ко се не покорава наредбама руководиоца за гаш ењ е
пож ара или без њ еговог одобрењ а или без оправданог разлога
напусти рад на гаш ењ у пож ара.”
б') Члан 28 укида се.
v
b ') Члан 29 остаје на снази и гласи:
„Казниће се новчаном казном до 10.000 динара или затвором
до 30 дана:
(1) ко v шуми, у време када je то ради јаки х ветрова уопш те
забрањ ено, ложи отворено ватру или je ложи у затвореним
просторијам а без нарочите опрезности и надзора над ватром
Гчлан 6);
*
•
(2) ко у брањ евинама ложи или у њих уноси ватру или ко
ложи ватру у кладам а, шупљим стабл^ма и на пањевима:
(3) ко у времену сушног периода када je то забрањ ено ложи
или уноси ватру у шуму, или ложи в а т р у ^ а одређеном отстојањ у
од ивиие шуме (члан 11).”
г) Члан 3 1 ‘ остаје на 1снази и гласи:
/

*

„Поседник шуме који не поступи no прописима овога закона
када мора да ради или који не предузме све потребне мере за
заш титу шуме од пож ара, казниће се'новчаном казном до 10.000
дипара или затвором до тридесет дана.”
15) V Општем закону о лову, од 3 децембра 1947
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 105/47 и 11/51)
Члан 18 мења >се и гласи:
„Н овчаном казном до 5.000 динара или затвором до петнаест
дана казниће ce:
{
(1) ко лови без дозволе за лов:
(2) ко дозволу за лов другоме уступи:
(3) ко лови на државном ловиш ту или лови к о д друге ловачке организације, ако за то нема дозволу;
(4) ко намерно подноси- нетачне податке о лову и стању
дивљачи на ловишту.
A k o прекрш ај одређен у предњем ,ставу има тежих последица,
може ce учиниоцу одузети дозвола за лов за одређено време или
трајн о.”
16) У Општем закону о шумама, од 3 децембра 1947
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 106/47, ,3/49, 106/49, 4/51 и 11/51)
а) Члан 42 мења ce и гласи:
„Новчаном казном до 5.000 динара или затвором до петнаест
'д а н а казниће ce:
(1) ко ош тећује и уништава шумеке вртове и расаднике;
(2) ко не изврш и пош умљ авањ е у одређенохМ року:
(3) ко не изврш и прописане мере за сузбијањ е и отклањ ањ е
опасности од штетних инсеката или заразних болести на шумском дрвећу;
(4) ко у намери да себи или другом прибави противправну
имовинску корист обори у шуми или изван шуме једно или више
стабала и тиме нанесе штету која не прелази 2.000 динара;
(5) ко ош тећује шумске путеве, објекте и направе као и
друге инсталације ко је су са овима у вези;
(6) ко ce не придржава прописаног ш умско-уређајног елабората.”
,
б) Члан 43 мења ce и гласи:
„Новчаном казном до 3.000 динара казниће ce:
(1) ко врши пашу или жирењ е противно одредбама овога
закона или другим прописима надлежних државних органа;
(2) ко сече, прерађује или извози дрво из шуме после одређеног рока сечењ а.”

. •
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в) 4jfaH 44 укида се.
17) У Општем закону о занатству„ од 6 јун а 1949
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. -49/49 и 4/51)
а) Члан 79 м ењ а ice и гласи:
ј
„Новчаном казном до 10.000 динара или казном затвора до
тридесет дана, казниће се ко бесправно води занатску радњ у или
бесправно обављ а занатску делатност.
Ako лице кажњ ено за прекршај из првог става, у року од
шест месеци no издрж аној или за,старелој казни поново учини
исти прекршај, може се против њега изрећи, пор ед казне из ic t . 1
и заштитна мера одузимањ а алата, прибора и сировина којима je
бесправно обављало занатске послове.”
б) Члан 80 мења се и гласи:
„Н овчаном казном до 5.000 динара казниће се:
(1) ко обавља послове који не спадају џ струку заната за
чије je обављање занатска радњ а односно радионица основана;
(2) сопственик приватне занатске радњ е, односно одговорно
лице к о д државне занатске радњ е или радионице и занатске радионице задруж не или друштвене организације, ако лротивно
прописима из чл. 6 овог закона без оправданог разлога одбије
да упосли занатског ученика.”
** ;
^
в) Члан 81 мења се и гласи:
„Новчаном казном до 5.000 динара казниће се соггственик
приватне занатске радњ е:
(1) ако у радњ и запосли већи број помоћника и мајстора
него ш то je прописано;
(2) ако среском односно градском народном одбору у року
од петнаест дана не пријави сваку промену насталу у току рада
f која прелази оквир издате дозволе;
(3) ако у случајевима предвиђеним- овим законом (члан 62
став 2 и члан 63 ста®( 2) не постави пословођу за-во ђењ е радњ е;
(^) ако не води лрописане пословне књиге, или. на захтев
надлежних државних органа не да прописане податке;
(5)
ако без одобрењ а надлеж ног органа обустави вођењ е
своје радњ е или претходно не иријави настављ ањ е вођењ а
радњ е државном органу к о ји му je одобрио лривремену обуставу.
Истом казном казниће се удова односно старалац малолетне
деце умрлог 'сопственика приватне заната<е радњ е ако надлежном
државном органу не пријави продуж ењ е вођењ а радњ е (члан 69
став 2).
' ,/ ■

18) У Општем закону о морском риболову, од 23 јануара 1950
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 1-2/50, 4/51 и 11/51)
а) Члан 27 мења се и гласи:
„Новчаном казном до 10.000 динара или затвором до тридесет дана казниће се ко бесправно врши риболов великим рибарским <средствима. Улов и /:редства за риболов могу се одузети.
Ako je средство из претходног става рибарски брод, казном
одређеном^ у том .ставу казниће се и заповедник брода.
Ако je прекрш ај из става 1 овог члана изврш ен мањим рнбарским средствима, учинилац ће се казнити новчаном казном до
5.000 динара или затвором до петнаест дана. Улов и >средства за
риболов могу се одузети.”
б) Члан 28 мења се и гласи:
<
t
„Н овчаном казном до 3.000 динара казниће се:
( 1 ) ко в ј 5 ш и риболов у забрањ ено време или у забрањеним
риболовним рејонима или рибарским средствима забрањ еним за
одређену врсту риболова или за одређено време или за одређени риболовни рејон или преко дозвољ ене количине;
(2) ко без дозволе лови рибљи млађ или мрест;
(3) ко на означеним местима где се налазе телеграф скотелефонски или електрични каблови,. водоводне или друге цеви,
врш и риболов мрежама или другим рибарским средствима к о ја се
®уку no дну мора или на тим местима лусти си дро.” .
џ
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IV.
19) У Закону о ученицима у привреди, од 1 априла 1946
(„Службени лисг Ф Н РЈ”, бр. 28/46, 3/49, 106/49 и 4/51)

Члан 21 мења се и гласи:
„Н овчаном казном до 3.000 динара казниће се тгослодавац
односно стручни пословођа:
(1) који упосли ученика на послу који није у вези са учењем њ егове струке, 'на пример за обављ ањ е кућних или пол>ских
послова и т. сл.;
(2) који упосли ученика испод 16 година на р^довима штетним no здрављеу
(3) који држ и виш е ученика него ш то je то у смислу чл. 9
овог закона допуш тено;
(4) који без оправданог разлога одбије да упосли ученика»
ма да je овог био дуж ан да упосли у смислу чл. 9 овог закон а;

\
\
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(5) који ca учеником не закљ учи писмени уговор о учењу
или га не закључи у року од 8 дана no пријему ученика;
(6) који закл^учени уговор о учењу не поднесе надлежном
народном одбору ради овере и регистрације;
' ,
(7) који према ученитсу не изврш и дужнрсти (обавезе) одређене чланом 15 овог; закона;
(8) који у року од три дана не »пријави надлежном народном
одбору престанак уговора о учењу и узрок престанка.”

/

20) У Закону о инспекцији рада, од 1 децембра 1948
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 108/48, 106/49 и 4/51)
а) Члан 28 мења се и гласи:
„Н овчаном казном до lp.000 динара или казном затвора до
^ридесет дана казниће «се директор предуз^ћа, руководилац,
односно послодавац или друго» одговорно лице ко је спречава
органе инспекције рада у вршењу надзора.”
б) Члан 29 мења се и гласи:
„Н овчаном казнОхМ до 10.000 дикара казниће се директор
предузећа, руководилац, односно послодавац или друго одговорно лице:
(1) к о је омета органе «нспекције рада у врш ењу надзора;
(2) к о је у одређеном року без оправданог разлога не отклони
утврђене недостатке и неправилности;
(3) ко је не затраж и мишљење и^спекције рада о пројекту
изградњ е и преуређењ а предузећа, радионице и слично у смислу
члана 17 овог закона;
(4) које не поднесе пријаву о смртном несрећном случају на
послу и о тежем несрећном случају, о професионалним обољењима
као и о о&аком случају којим би могао изазвати штетце последице n o ж ивот и здрављ е радника;
(5) ко је не извести инспекцију рада о /у в о ђ е њ у прековременог рада;
6)
к о је не поднесе извеш тај да су извршене мере ради
о т к л ањ а^ а недостатака и неправилности наређене на основу
члана 21 овог закона;
(7)
које се огреш и о прописе правилника о техничким и
здравствено-техничким заш титним мерама при раду донетим на
основу члана 32 овог закона.
>
1 За» /дрек-ртаје из претходног става казниће се и правна лица.
За прекрш аје и з тачке (2) и тачке (4) (последња реченица)
правна лица казниће се у тежим случајевима новчаном казном
д о 50.000 динара.”

21) У Закону o ратним војним инвалидима, од 24 јануара 1950
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 14/50 и 4/51)
Члан 21 мења се и гласи:'
•, ,
„Сва државна, задруж на и приватна предузећа дужна су да
запосле pajHe војне инвалиде, и т о до 10% од укупног броја
зап осленог'особљ а. Од ове обавезе могу бити ослобођена предузећа која због своје специјалности у интересу правилног рада
или животне сигурности не могу примати ратне војне инвалиде.
Одлуку о ослобођењ у доноси надлежни министар владе у
сагласности са надлежним ресорним министром.
Руководилац и друго одговорно лице у предузећу и устан ови 'од н осн о послодавац који без„основаног разлога одбије да
запосли ратног војног инвалида v смислу става 1 овога члана
казниће се за прекрш ај новчаном казном до 10.000 динара.”
22) У Закону о социјалном оспгурањ у радника .и службеника и
њ и хо ви х породица, од 2 / јануара 1950
(„Службени лист Ф Н РЈ”, 6g. 10/50, 4/51 и 11/51)
Члан 125 мења се и гласи:
„Новчаном казном до f0.000v динара или затвором до тридесет дана казниће се за прекршај руководилац односно старешина предузећа или установе, лекар или друго одговорно лице,
односно приватни послодавац, који:
(1) не пружи хитну медицинску помоћ осигуранику који -je
претрпео несрећу на послу или не предузме мере за пружањ е те
помоћи, или не лоднесе у прописаном року пријаву о несрећном
случају на послу;
(2) не указује осигуранику потребну медицинску помоћ иако
je могао и био дуж ан да то учини;
(3) закључи уговор чије су одредбе у супротности с прописима о содијалном осигурању;
(4) не води или неуредно води прописане евиденције о осигураницима или не поднесе у одређеном p o i^ или неуредно поднесе прописане пријаве и податке;
(5) противправно ускрати органима надлежним за послове
социјалног осигурањ а давањ е потребних података, или даје
нетачне податке и 'Обавештења о оеигураницима, или спречи
извиђај на лицу места, или преглед пословних књ ига или евиденције уколико се односе на послове у вези са социјалним осигурањем, или намерна чини друге сметње или препреке за правилно функционисање послова социјалног асигурањ а.”

23) У Општем закону о спречавању и сузбијањ у заразних болести, од 30 априла 1948
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 37/48, 106/49 и 11/51)
Члан 24 мења ce и гласи:
„Л екар који не пријави акутно заразно обољење иЛи не
упути оболело лице у болницу, или це предузме ко ју другу
санитарно-епидемиолош ку меру прописану овим законом, a дужан je био да то учини, казниће ce новчаном казном до 5.000
динара или казном затвора до петнаест дана. " , ,
Истом казном казниће ce и друго лице 'здравствене струке
ако не предузме санитарно-епидемиолош ку меру коју je било
дужно да предузме no ороти закону.
Ko спречава или омета вршење дезинф екције, 'упућивањ е у
болницу, цепљење или другу санитарно-епидемиолош ку меру,
казниће ce новчаном казном до 10.000 дииара или казном затвора
д о тридесет дана.”
24) У Основном закону о' санитарној инспекцији, од 30 априла
1948
(„Службени лист ФНРЈ, бр. 37/48 и 106/49)
а) Члан 18 мења ce и гласи:
„У случају неизврш ења односно повреде санитарно-хигијенских прописа или изврш ењ а каквог другог тгрекпша ја из области
санитарно-хигијенске заш тите, санитарни инспектор подноси
предлог за каж њ авањ е учиниоца прекрш аја судији за прекрш аје
надлеж ног среског (градског, рејонског) народног одбора.”
б) Члан 19 мења с е 'и гласи: \
„Реш ењ ем о прекрш ају може' ce наредити изврш ењ е мерс
зб ог чијег je пропуш тањ а административно-казнени поступак
вођен.
. П раво на поднош ењ е жалбе против реш ењ а о прекрш ају има
и санитарни инспектор.”
в) Члан 21 укида ce.
VI.
(„Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 12/50, 4/51 и 11/51)
25) У Општем закону о државним архивама, од 23 јануара 1950
Члан 11 мења ce и гласи:
„Н овчаном јказном до 10.000 динара или казном затвора до
тридесет дана казниће ce за прекрш ај одговорни руководилац,

односно друго одговорно .лице у надлештвима, установама или
организацијама, као и појединац који:
(1) не чува савесно историско-архивски м атеријал који ce
налази код њ ега, односно код надлештва, установа или организација или га не обезбеди од квара или уништења;
(2) рмета овлашћене службенике државних архива у вршењу
надзора над лувањ ем историско-архивског материјала;
(3) не обавести надлежну државну архиву ö историскоархивском материјалу који ce налази у његовим рукама;
(4) онемогућава органима држ авних архива да ce служе
исторжж о-архивским материјалом који ice код њ ега односно код
надлештва, установе и организације налази;
(5) оштети 'историско-архивски х атер и јал .”
26) У Закоиу о опојним дрогама од 23 јануара 1950
(„С луж беш лист Ф Н РЈ” бр. 16/50, 4/51 и 11/51)
Члан 15 мења ce 'И глаои:
„Kao учинилац прекрш аја казниће ce новчаном казном до
10.000 димара руководилац и одговорни службеник спредузећа и
установе из члана 12 овог закона, који не води посебне књиге о
прИлМању и издавањ у опојних д р о га”.
Члан 3 ;
Лице на условном отпусту које ce настани у месту које му je
одређено за пребивалиште (чл. 68 Закона о изврш ењу казни, мера
безбедности и васгтитно-поправних мера), или које без одобрењ а
промени одређено пребивалишт^, казниће ce новчаном казном д о
10.000 динара или казном затвора до петнаест дана.
Ako ce такво лице ino изреченој казни не врати у лтесто које му
je одређено за пребивалиште, биће принудно враћено у то место.
Члан 4
Лице каж њ ено забраном бављења одређеним занимањем, ако
ce бави тим занммањем док траје забрана, казниће ce новчаном
казном до 10.000 динара или казном затвора д о гсетнаест дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШ НЕ О ДРЕДБЕ
Члан 5 х •
Док ce не донесе Закон о друш твеном доприносу и порезима,
остаје на снази члан 39 Закона о 'порезима од 26 децембра 1946
године („Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 105/46), који гласи:

„Казниће се новчансЈм казном до 50.000 динара:
(1) лиде коje робу чији je т?ромет ослобођен од ллаћањ а пореза или на који je порез плаћен rio нижој стопи, употреби у друге
сврхе a не у сврху због које je промет ослобођен од^пореза, односно због к о je je плаћен по.рез no ниж ој стогог;
(2) лице к о д кога се нађе роба без прописног обележ ја или
потврде ако je прописано да обележ је или потврда служи као доказ о (плаћеном лорезу;
(3) лице које приликом обављ ањ а промета, у случајевима у
којима je прописано да се. порез плаћа употребом пореских марака односно пореских хартија од вредности, не употреби пореске
марке или пореске хартије од вредности, a не плати порез ни у
готову.
П оред лица из става 1 овог члана 'истом казном казниће се и
њ ихов заступник ако je сам учинио к о је од дела наведених у
претходном сгаву или je учествовао у њ иховом извршењу.
A ko дела « з стагаа 1 овог члана изврше заступници лица под
старатељ ством или >под родитељском влашћу, казниће се ^предвиђеном казном једино т.и заступници.
У нарочито тешким случајевима за дела из става 1 овог члана,
учинилац ће се казнити новчаном казном до 200.000 динара.”
Чланови 41 и 42 Закона о порезима мењају >се и гласе:
џ

„Члаи 41
iП отврде прописа овога закона, осим члана 39, као и прописа
донетих на основу њ ега уколико не претстављ ају крлвична дела,
казниће се новчаном казном до 50.000 динара <или у лостотку од
разрезанога пореза a највиш е до 50.000 динара, a у нарочито тешким случајевима до 200.000 динара.”
*
»■
^
„Члам 42
Одредбе члана 41 овога закона не прим ењ ују се на држ авна
привредна предузећа, држ авне установе и држ авна надлеш таа.”
^

Члан б
i
Даном ступања на снагу овог закона лрестаЈу важити сви остали посебни прописи у савезним законима којима се одређују пре-.
крш аји и пролисују казне s a њих, уколико нису обухваћет-ш
у
члану 2 овог закона.
” •
Тим даном л рестају ‘важити и свилрогшси у савезним законима којим а je одређена надлежност за вођењ е администрзтивноказненог шоступка, уколико овим законом нису остављени на снази.
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Овај закон ступа на снагу даном ступања на снагу Основног
закона о прекршајмма.
•.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О САГЛАШАВАЊУ рОСЕБНИХ ПРОПИСА
О ПРЕКРШАЈИМА У САВЕЗНИМ ЗАКОНИМА СА ОДРЕДБАМА
ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
У Предлогу основног закона о прекрш ајима предвиђене су
битне измене према садашњем закон.у нарочито у погледу система
административних казни и органа над)1ежни-х за вођење административно-казненог поступка. Услед тога предлог тога закона
одређује да’ се у одређеном року сви 'постојећи посебни ‘про-писи
о прекршај|И'.ма имају довести у сагласност са одредбама новог
закона.
•
. ..
v
To оправдава 'потребу донош ења закона кој.им he -се ш врш ити
саглаш авањ е прописа о прекрш ајима у савезним законима са
ковим Основним законом о прекршајима.
Битне карактеристике предлога овог закона су следеће:
1)
Врсте и мере административних казни таредвиђене у постојећим законеаеим прописима: о прекрш ајима усклађене су са казнама
одређеним у Предлогу новог основног закона о прекршајима.
Сагласно томе, укинуте су оне казне које више нису предвиђене у систему казни садржаном у предлогу новог закона \(поправни рад, спомена, одузимањ е ‘предмета којим je згчињен прекрш ај), a место њ-их c^v шрописане одговарајуће казне затвора или
новчана казна. Место досадаш њ е казне лмшења слободе предвиђена je казна затвора, a место раније ;казне протеривања предвиђена je заштитна мера протеривања.
Осим тога, у сжладу са П редлогом,новог закона о прекрш ајима
за прекрш аје за које je досада била предвиђена казна лишења
слободе преко 30 дана сада се предвиђа тсазна затвора највиш е до
30 дана. Извршено je и усклађивањ е прописаних граница новчане
казне тако да ова казта no правилу не прелази' 10.000 динара, са
изузетком. V логледу девизиих, царинских и порееких .прекршаја
за које су прописане и новчане казне v Јвишем износу. И зузетак
у погледу наЈБИше мере новчане казне учињен je и за прекрш аје
које учине таравна лица.

\

2) Ради јаснијег одређивањ а обележ ја прекрш аја извршене
су извесне измене у самим иикриминацијама прекрш аја. Исто тако
укинуте су одредбе n a прекрш ајима за оне 'повреде пр.описа које
не претстављају више каж њ ива дела.
3) У складу са П редлогом новог основног закона о прекрш ајима, који предвиђа судију за п рекрш аје^реског односно градског
(рејонског) народног одбора као општи орган за решавање о прекршајима, одређено je да престају важити све досадаш њ е одредбе
о надлежности за вођење административно-казненог шоступка. А ли
због специфичне природе девизних и царинсних прекрш аја вођењ е
административно-казненог (поступка no тим прекршајима задржано
je у надлежности Tioce-бних фиианоиских органа. Тако je одређено
да за девизне прекрш аје поступак води Министар финансија ФНРЈ,.
односно no њ еговом овлаш ћењ у министар финансија народне републике, и да су за царинеке прекрш аје надлежне у првом степену
царинарнице, а у другом степену Министар финансија ФНРЈ.
4) Предлог закона садржи и нове инкриминације 'Којима. ее
пр 0'писују административне казне за 'повреде проп.иса 'појединих
закона ко је досада нису биле угрожене казном. Тако je у чл. 2
тач. 1 праписано да ће се казнити за прекршај ко повреди дуж но%сти предвиђене у Закону о попуни оружане силе Федеративне Народне Републмке Југославије јахаћом, теглећом и товарном стоком и преносним средствима („Службени лист Ф Н РЈ”, бр. 45/46),
а у члановима 3 и 4 одређено je како ће се казнити за 'Повреде
неких ггр0'писа новог Закона о изврш ењу казни, чији je 'предлог
истовремено поднет Н ародној скупштини. Уношење ових нових
инкримииација било je потребно да би се :на ефикасан начин обезбедило изврш ење дужности одређених тим лрописима.
Значај овог законског предлога, као што je истакнуто у члану
1, није само у саглаш аваљ у иостојећих 'прописа о лрекрш ајим а са.
новим Основним законом о .прекршајмма, већ и у пречишћавању
тих прописа. Сагласно томе, у нацрт су унесени, поред ових проп^са о прекрш ајима који се мењају, и они прописи који остају
на снази без икаквих измена. Ha тај начи н.у овом нацрту су на
једном месту сакупљени. сви важећи прописи о прекршајима из
савезних закона, чиме ће се знатно олакшати њ ихова 'при.мена од
стране надлеж иик органа.
/
/
Ha крају, треба истаћи да je у тежњи да се олакш а примена
одредаба нацрта 'извршено груписање свих прописа о прекршајима
који остају на сиази no областима на које >се они односе. П олазећи, међутим, са становиш та да класиф икација п р е к р т а ја треба
да буде предмет правне теорије, у предлогу нису означени прекр-

ш аји појединих група у које су прекрш аји>сврстани, већ <су прекрш аји груписани no областима у шест група означених римским
бројевима од I до VI. При груписању прекрш аја полазило се
ч углавном од следећих критеријума:
Под I., обухваћени су пр<екршаји прописа у области јавног
реда и унутраш њег поретка;
под II. прекрша-ји лролиса у областа јавних финансија (девизе, царине и таксе);
^ - 1под III. гореЛршаји тгроггиса из области привредних односа;
под IV. прекрш аји прописа у области радних односа;
лод V. лрекрш аји прописа у области народног здрављ а; и
п од VI. прекрш аји прописа у области просвете и културе.
Овај закон ће претстављати значајну меру у јачањ у законитости и олакшати рад држ авних органа у области ирекрш аја. Али
за потпуно остварење овог задатка биће потребно да се ускоро
донесе ур^дба Савезне владе којом ће се «зврш ити слично саглашавање свих других савезнмх прописа о трекрш ајмма, као и закони
и.уредбе народних република у погледу саглаш авањ а рш убличких
пролиса о прекршајима. Исто тако имало би ice извршити и саглашавање прописа о прекрш ајима « o je су донели народни одбори.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEĆA O PREDLOGU
ZAKONA O SAGLAŠA VANJU POSEBNIH PROPISA O PREKR
ŠAJIMA U SAVEZNIM ZAKONIMA SA ODREDBAMA OSNOV
NOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
SAVEZNO VECE

,

.

.

Zakonodavni odbor
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SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
. %

Beograd

Zakonodavni odbor Saveznog veća- Narodne, skupštine FNRJ, na
svojim sednicama od 25 i 26 septem bra 1951 godine, pretresao je Pred
log zakona o saglašavanju posebnih propisa o prekršajim a u saveznim
zakonima sa odredbama O snovnog'zakon a o prekršajim a, dostavljen mu

od Pretsedn’ka Saveznog veća, a koji je na osnovu čl. 63 U stava Vlada
FNRJ uputila je Narodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
Saglasno Poslovniku Saveznog veća, a na osnovu pretresa P re
dloga zakona o saglašavanju posebnih propisa o prekršajim a u saveznim
zakonima sa odredbam a Osnovnog zakona o prekršajim a, Zakono
davni odbor podnosi Saveznom veću ovaj izveštaj:

P otreba za donošenje ovog zakona ukazala se s obzirom na dono
šenje novog Osnovnog zakona o prekršajim a, kojim se m enjaju izvesne
odredbe o prekršajim a propisane u drugim saveznim zakonima. Osnovni
zakon o prekršajim a propisuje bitne izmene ranijih propisa, naročito
u pogledu sistem a administrativnih kazni i organa nadležnog za vo
đenje adm inistrativno-kaznenog postupka. Taj. zakon propisuje da se
u određenom roku svi postojeći posebni propisi o prekršajim a imäju
dovesti u saglasnost sa odredbam a pomenutog zakona.
O vaj Predlog zakona o saglašavanju sadrži izmene propisa o
prekršajim a u ukupno 28 zakona. Njime se vrste i m ere administrativnih
kazni, predviđene u postojećim zakonskim propisima o prekršajim a
usklađuju sa kaznam a određenim u novom Osnovnom zakonu o pre
k rša jim a ,. Ali, značaj ovog zakonskog predloga nije sam o u sag laša
vanju postojećih propisa o prekršajim a sa propisima Osnovnog zakona
o prekršajim a, već i u prečišćavanju tih propisa. Zato su u predlog
zakona uneseni, pored propisa o prekršajim a koji se m enjaju, i oni
propisi koji ostaju na snazi bez ikakvih izmena. Time su u ovom za
konskom predlogu skupljeni rta jednom mestu svi'važeći propisi o pre
kršajim a iz saveznih zakona, čime će se znatno olakšati njihova primena od stran e nadležnih organa. O vaj zakon pretstavljaće značajnu
meru u jačanju zakonitosti i olakšati rad državnih organa u oblasti1
prekršaja.
II
.
Na osnovu pretresa i svestranog proučavanja ovog zakonskog
predloga, a po postignutoj saglasnosti redakcione komisije oba odbora,
Zakonodavni odbor predlaže Saveznom veću slede će izmene i dopune
u tekstu navedenog zakonskog predloga:
Čl. 1 m enja se i glasi: »Ovim zakonom dovode se posebni propisi
o prekršajim a u postojećim saveznim zakonima u saglasnost sa odred
bama Osnovnog zakona o prekršajim a donesenog na IV redovnom
zasedanju N arodne skupštine FNRJ drugog .saziva i vrši se prečišća
vanje tih propisa.«

U čl. 2 pod I i tač. 1) — član 18 — prvi stav brišu se reči »koja
su utvrđena kao sposobna za službu u oružanim snagam a« — a mesto
»3.000« staviti »5.000«. U tač. 1) prvi red, brisati reč »takvu« a posle
»sredstava« dodati »koja su utvrđena kao sposobna za službu u o ru ža
nim snagam a,«;
U tač. 2) mesto »iz ma« stavUii.»ma iz« a reč »takve« brisati.
U drugom redu, posle »sredstava» dodati »iz prethodne tačke« a mesto
»ova« staviti »ovi« i mesto »nesposobna« staviti »nesposobni«;
U tač. 3) u prvom redu — brisati »sopst\fene stoke prenosnih ili
prevoznih sredstava koji,« a staviti »ako,« a posle reči »zakona« bri
sati zapetu i »ove otuđi« pa dodati »stoku, prenosna ili prevozna sred
stva otuđi« i na kraju tačke stavit? tačku ii zapetu;
Drugi stav postaje tač. 4) menja se i glasi: »ako stoku, prenosna
'ili prevozna sredstva koji su u tv rđ en i kao sposobni za službu u o ru ža
nim snagam a nabav5 pa u roku od petnaest dana ne izvesti o tome
mesni odnosno gradski (rejonski) narodnii odbor.«
U tač. 2) u naslovu, posle »knjigama« staviti zapetu.
U tač. 3) u članu 8. mesto »10.000« staviti »5.000« a mesto »tri
deset« staviti »petnaest«.
U tač. 5) — član 19 — u'drugom i trećem redu, m esto »10.000«
staviti ‘»5.000« a mesto »trideset« staviti »petnaest«.
U tač. 6) — član 9 — u prvom stavu, prvi red, mesto »prekršaj«
staviti »povredu« a mesto »1 i 6« staviti »1, 6 i 7 ovog zakona, kao«.
U drugom stavu, mesto »u određeno mesto« staviti »iz određe
nog m^sta ili kraja«.
U trećem stavu, reč »obavezno« brisati a reč »FNRJ« ispisati.
Posle tač. 7) dodaje se nova tač. 8) koja glasi:
»(8) U Zakonu o izboru narodnih poslanika za Narodnu skupštinu
FNRJ (Savezno veće i Veće naroda), od 26 januara 1950 godine
(»Službeni list .FNRJ« br. 6/50).
Član 83 menja se i glasi: »Novčanom kaznom do 5.000dinara
ili
kaznom zatvora do petnaest dana kazniće se:
1) ko se pri glasanju nepristojno ponaša;
2) ko se pošto je glasao, odnosno pošto se utvrdi da nije uveden
u stalni birački spisak, na opomenu pretsedmka biračkog odbora ne
ukloni sa birališta;
3) ko protivno članu 14 ovog zakona toči ili daje na kakav drugi
' način alkoholna pića.«
. ..
,
Dodaje se nova tačka 9 koja glasi:
»(9) U Zakonu o opozivu narodnih poslanika Narodne skupštine
FNRJ (Saveznog veća i Veća naroda) od 2 jula 1950 godine (»Službeni
list FNRJ« br. 43/50).

Član 37 menja se i glasi: »Novčanom kaznom do 5.000 dinara ili
kaznom zatvora do petnaest dana kazniće se:
1) birač koji se pri glasanju nepristojno ponaša;
2) birač koji se pošto je? glasao, odnosno pošto se utvrdi da nije
uveden u stalni birački spisak, na opomenu pretsednika biračkog odbora
ne ukloni sa birališta.«
Dosadašnja tačka 8 (postaje tačka 10) — član 18 — U tač. 1)
treći) red, m esto »uprave« staviti »isprave«' a u četvrtom redu, posle
»uverenja« dodati »izdaju«.
) Tač. b) m enja se i glasi: »Članovi ,19, 20 i 21 Akidaju se.
Tač. v) briše se.
Tačka 9) postaje tač. 11) — a) član 15. U stavu prvom, tač. 1)
četvrti red, posle zagrade staviti zapetu. U tač. 2) reč »narodnoj« pi
sati »Narodnoj« a m esto »i« staviti »ili nepodnošenje« a u trećem redu,’
m esto »kome« staviti »kom«. U tač. 3) posle »količinama« dodati »većim
od propisanih« a u drugom redu, mesto »i« staviti »ili«. U tač. 4) prvi.
red, m esto »i« staviti »ili«. U tač. 5) drugi red, mesto »kome« staviti
»kom« a m esto »i« staviti »ili nepojavljivanje takvih potraživanja«.
U tač. 6) drugi red, mesto »i« staviti »ili neunošenje takvih potraži
vanja«. U tač. 8) prvi red, mesto »ne vođenje i« staviti »ne vođenje
ili« a u drugom redu, mesto »kao i« staviti »ili!«. U tač. 10 prvi red,
mesto »kao i« staviti »ili« a u drugom redu, m esto »inostranaca« s ta 
viti »inostranca«. U tač. 11) u drugom redu posle »kao i« dodati »ne
prijavljivanje« a u četvrtom redu, mesto »potpis« staviti potpis«.
U tač. .12) nrvi red, posle »kaucije« mesto »i« staviti »ili« a u drugom
redu,.po sle »inostrancim a« staviti zapetu. U ,ta č . 14) u prvom redu,
mesto »i« staviti »nadležnog deviznog o rgana na« a u drugom redu,
posle »zavoda« brisati zapetu, a u trećem redu m esto »ko ma« staviti
»ma ko«. Tač. 19) m enja se i glasi: »19) plaćanje uvezene robe bez
odobrenja nadležnog o rg an a za plaćanje;«. U tač. 21) ceo tekst menja
бе i glasi: »21) traženje većeg iznosa stranih sredstava plaćanja nego
što je dugovanje u inostranstvu u vezi sa pojedinim poslovima, ili
neuplata većeg iznosa stranih sredstava plaćanja nego što iznosi dugo
vanje;«. Tač. 22) m enja se i glasi: »22) plaćanje troškova osiguranja,
transporta i si. bez odobrenja nadležnog organa;«.
Dodaju se nove tačke 23, 24, 25 i 26 koje glase:
»23) ne unošenje u predviđenim rokovima protivvrednosti za
izvezenu robu;
24) neblagovrem eno podnošenje ili podnošenje nepotpunih doku
m enata za naplatu robe Narodnoj banci;
25) neopravdano odobravanje bonifikacija kod izvoza robe;

26) iznošenje u inostranstvo plemenitih metala u nepreradenom
- il; kovänom obliku.«
' ј—' b) član 16
Prvi stav se menja ii glasi: »Novčanom kaznom do 500.000 dinara,
a. u naročito teškim slučajevim a do 1,000.000 dinara kazniće se Uči
nioci prekršaja iz člana 15 tač. 1), 2), 3), 5), 6), 9), i 17) ovog zakona.«,
U drugom stavu, posle »prekršaja iz« dodati »člana 15« a posle
»21)«, brisati »i 22) člana 15« pa dodati »22), 23, 24), 25) i 26)«.
U, trećem stavu, posle »prekršaja iz« dodati »člana 15« a posle
»8),« dodati »12),« a posle »18)« brisati» »člztfia 15«.
Stav 5) menja se i glasi: »Za prekršaje iz člana 15 ovog zakona
kažnjavaju se i pravna lica. Propisanom kaznom kazniće se i odgo
vorno lice koje je učinilo prekršaj radeći u ime pravnog lica.«
Stav šesti byiše se.
Dodaje se nov poslednji stav člana 16: »Organ koji donosi rešenje
0 prekršaju može dozvoliti da se novčana kazna izrečena za prekršaje
iz ovog zakona isplati u otplatam a, s tim da .rok isplate ne može biti
duži od dve godine.«
Posle člana 16.dodaje.se novi član 16a koji glasi:
. »v) član 16a: Kod prekršaja iz člana 15 tačke 1), 2), 3), 7) i 26)
ovog zakona može se pored kazne izreći i oduzim anje stvari i vredno
sti koje su bile predmet prekršaja iz ovog zakona, u celosti ili delimično.
Službena lica koja su ovlašćena za vršenje pregleda u cilju devizne
kontrole* kada u vršenju službe saznaju za prekršaje iz prethodnog
stava, mogu privrem eno oduzeti) stvari i vrednosti koje su bile predmet
prekršaja. Oni su dužni ove stv ari i vrednosti odmah predati organu
nadležnom za vođenje administrativnorkaznenog postupka.«
M esto »v) član 17 m e n ja je i glasi:« staviti »g) član 17 menja se
1 glasi:«
g) član 17: Prvi stav menja se i glasi: »Administrativno-kazneni
postupak za prekršaje iz ovog zakona ne može se preduzeti kad pro
tekne pet godina od dana izvršenja prekršaja.« U dalji tekst ovog.
stava prvog ulazi dosadašnji stav drugi u kome u prvom i trećem redu,
mesto »zastarelost« staviti »zastarevanje«. Dosadašnji stav treći po
staje stav drugi menja se i glasi: »Izrečena kazna za prekršaje iz ovog
zakona ne može se izvršiti kad protekne pet godina od dana pravosnažnosti rešenja o prekršaju. Z astarevanje se prekida svakom radnjom
nadležnog organa koja je upravljena na izvršenje kazne. Sa svakim
prekidom zastarevanje počinje ponovo teći ali zastarelost izvršenja
kazne nastaje u svakom slučaju po isteku osam godina od dana pra
vosnažnosti’ rešenja.«
’
^
Dosadašnji stav četvrti se briše.

«

(Mesto »g) Posle člana 17 unosi se nov član 17a koji glasi:«) sta 
viti »d) posle člana 17 unosi se nov član 17a koji glasi:«
član 17a. U prvom stavu, prvi red, reč »deviznim« brisati i u
drugom redu brisati »člana 15«.
U početku drugog stav a um esto »Protiv« staviti »Po žalbi protiv«.
M esto »d) član 22 ukida se« staviti »d) član 22 ukida se«,
e) član 23. U prvom redu, posle »kazni« dodati »kao i vrednost
predmeta oduzetih«.
i
Tačka 10) postaje tačka 12) — a) član-34: U stavu prvom, tačka 1)
posle »ko« brisati »unese robu« a posle »linije«.dodati »unose robu«;
u tač. 2) prvi red, posle »moru« brisati zapetu ii rečcu »a« i posle
»carinarnice« brisati zapetu; u tač. 3) drugi red, brisati reč »robu« a
posle »ili« dodati »je«. U trećem redu brisati »ovu robu« a m esto »uto
vari« staviti »istovari«,
b) Član 35:
x U prvom stavu, tačka treća, u prvom redu, umesto »ista« staviti
»ova«; u tački 4) drugi red, mesto »ista« staviti »ova«; u tač. 5) drugi
red, posle »svrhe« brisati zapetu a mesto »one« staviti »onu« i mesto
»kojih« staviti »koje«.
v
v) član 36:
U tački 4) drugi red, mesto »a pregledom se« staviti »pa se pre
gledom«; u tački 8) posle »ko« dodati »protivno postojećim propisima
bez odobrenja carinarnice« a posle »saobraćaj« staviti tačku i zapetu
i brisati »bez odobrenja carinarnice«; u tač. 10)'drugi red, mesto »u te
žini« staviti »između težine«; u tač. 11) prvi red, posle »ko« brisati reč
»robu« a posle »saobraćaju« brisati zapetu i dodati »bez prethodne
prijave nadležnom carinskom organu robu«, a u drugom redu, posle
»nadzoru« brisati zapetu ß ispred »vrši« dodati »ili«, u trećem redu
jspred »snabdeva« dodati »ili« a u četvrtom redu, posle »predmetima«
staviti tačku i zapetu i brisati »bez/ prethodne prijave nadležnom carin
skom organu«; tačka 13 m enja se i gldsi: »ko u domaćem saobraćaju
prima na inostrani brod na prevoz robu ili lica;« u tač. 14) brisati »van
određenog mesta ili na visini sa koje se ne mogu videti njegovi znaci
raspoznavanja,« a dodati »na mestu ili na način protivan postojećim
propisima,« a u četvrtom redu, mesto »i« staviti »ili« a m esto »carin
sko- vazduhoplovno« staviti »carinskog* vazduhoplovnog«.
d) član 38)
.
' ‘/
U prvom stavu, drugi red, posle »35« brisati tačku.
Dodaje se nova tačka 1) koja glasi: »1) ako je zaposlednje tri
godine više od dva puta bio kažnjen za prekršaj iz ovog zakona;«
Tačka 1) postaje tačka 2) a tačka 2) postaje tačka 3) udrugom
redu mesto »stavu 2 čl. 9« staviti »članu 9 etav 2«.

d) član 39:
•
U stavu prvom, posle »oduzima se.« dodati novu rečenicu koja
glasi: »Ako se roba ne pronađe, njena se vrednost naplaćuje od uči
nioca prekršaja«.
e) član 40:
Stav prvi briše se.
Briše se »ž) Posle člana 40 dodaje se nov član 40a koji glasi:«
Tako da dosadašnji prvi stav novog 40a (koji se ne do<nosi) postaje
prvi stav člana 40 i glasi: »Ako kažnjeni u određenom roku ne plati
novčanu kaznu po ovom zakonu, ona če <se naplatiti prinudnim putem.
O rgan koji donosi rešenje o prekršaju može dozvoliti da se novčana
kazna izrečena za prekršaje iz ovog zakona isplati u otplatam a, s tim
da rok isplate ne može biti duži od dve godine.«
M esto »z) član 41 menja se i glasi:« staviti »ž) član 41 merija se
i glasi:«. U prvom stavu, drugi red, mesto »u prvom stepenu vode«
staviti »vode u prvom stepenu«.
M esto »i) član 43 menja se i glasi:« staviti »z) član 43 menja se
i glasi:«
\
* •
»Administrativno-kazneni postupak za prekršaje iz ovog zakona
ne može se preduzeti kad protekne godina dana od dana izvršenja pre
kršaja. Za isto vi;eme zastareva pravo na naplatu redovnih- dažbina.
Z astarevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja je
upravljena п ачvođenje adm inistrativno-kaznenog postupka protiv uči
nioca prekršaja ili na naplatu redovnih dažbina. Sa svakim prekidom
zastarevanje počinje ponovo teqi, ali se administrativno-kazneni postu
pak ne može ni u kom slučaju preduzeti niti se može izvršiti naplata
redovnih dažbina po isteku dve godine od dana kada je prekršaj
'zvršen.
Izrečena кцгпа za prekršaje iz ovog zakona ne može se izvršiti
kad protekne godina dana od dana kada je rešenje o prektšaju postalo
pravosnažno. Z astarevanje izvršenja kazne prekida se svakom radnjom
nadležnog organa koja je upravljena na izvršenje. Sa svakim preki
dom zastarevanje počinje ponovo teći. Zastarelost izvršenja kazne nastajo u svakom slučaju po istaku dve godine od dana kada je rešenje
postalo pravosnažno.
'
P ravo kažnjenog lica na povraćaj novčane kazne froju nije bilo
dužno platiti zastareva za dve godine od dana uplafe.«
Dosadašnji štam pani tekst člana 43 pod z) briše se.
,Pod Til tačka 11) postaje tačka 13) a tačka 12) postaje tačka 14),
a tačka 13) postaje tačka 15).
Tačka 14) postaje tačka 16). Član 28.

M esto »b) član 28 ukida se« staviti »b) član 28 menja se i glasi:
Novčanom kaznom do 2.000 dinara ili kaznom zatvora do 10 dana
kazniće se svako lice koje se ogreši o naređenja nadležnih o rg an a
izdata na osnovu ovog zakona u cilju sprovođenja njegovih odredaba,
ukoliko ovim zakonom za pojedine slučajeve ni je. predviđen a posebna
kazna.«
M esto »v) član 29 ostaje na snazi i glasi-:« staviti »v) član 29
menja se i glasi:«.
M esto »g) član 31 o staje na snazi i glasi:« staviti »g) član 31
- m enja se i glasi:«
Član 31:
U 'S tav u prvom, drugi red:, mesto »kada« staviti »kad«.
Tačka 15) postaje tačl<a 17). Tačka 16) postaje tačka 18).
b) član 43:
,
v
U tač. 2) na kraju, umesto »sečenja« staviti »za seču«.
Tačka 17) postaje tačka 19).
a) član 79:
U drugom stavu, prvi red, m esto »prvog stava« staviti »prethod
nog stava« a u trećem redu, m esto »st. 1« staviti »prethodnog stava«.
Tačka 18) postaje tačka 20).
a) član 27:
U prvom stavu, prvi red, m esto »zatvorom « staviti »kaznom za
tvora« i u trećem stavu, treći red, mesTo »zatvorom « staviti »kaznom
zatvora«.
b) član 28:
U prvom stavu, m esto »3.000« s ta v it »5.000« a u drugoj tačk?
. mesto »riblji« staviti »riblju«.
Pod IV Tačka 19) postaje tačka 21).
M esto »član 21 m enja se i glasi:« staviti »a) član 26 menja se
•i glasi:«
U prvom stavu, m esto »3.000« staviti »5.000« a posle »dinara«
dodati »ili kaznom zatvora do petnaestj dana«; u drugom redu brisati
reč »stručni«. U tački 1) treći red, m esto »i t. si.« staviti »i si.«. Na
kraju tačke druge staviti tačku a posle ovoga dodati:
»b) Posle člana 26) dodaje se ’novi član 26a koji glasi: Novčanom
kaznom do 3.000 dinara kazniće se poslodavac odnosno poslovođa:«
Posle ovoga dosadašnja tačka 3), 4), 5), 6), 7), 8),-člana 26 postaje
tačka 1), 2), 3), 4), 5), 6), ovog novog člana 26a.
Tačka 20) postaje ta č k a -22).
b) Član 29:
l
U prvom stavu tačka 4 posle »slučaju« u prvom redu, brisati »na
poslu i« i dodati »ili« a u drugom redu, posle »slučaju« dodati »na poslu«
a u trećem redu, m esto »kojim« staviti »koji«.

r
U stavu 3) istog člana, u prvom redu brisati »(poslednja rečenica)«.
Tačka 21) postaje tačka 23).
Član 21:
U prvom stavu, četvrti red, posle »specijalnosti« i u petom redu,
posle »sigurnosti« staviti zapete,
/
Tačka 22) postaje tačka 24).
\
Član 125:
U prvom stavu, prvi red, mesto »zatvorom« staviti »kaznom za
tvora« a u tački prvoj -treći red posle »pomoći« stavit’ tačku i zapetu
; brisati ostatak teksta; a u tački drugoj istog stava, mesto »ne uka
zuje« staviti »ne ukaže« a u tački 5) treći red, mesto »spreči« staviti
»sprečava«. ’
Pod III Tačka 23) postaje tačka 25).
Član 24:
U prvom stav u 1, drugi red, mesto »obolelo lice u bolnici« staviti
»u bolnicu lice obolelo od' takve bolesti,«.
Tačka 24) postaje tačka 26).
Umesto »v) član 21 ukida se.« staviti »v) član 20 ukida se.«
Pod VI Tačka 25) postaje tačka 27).
Član 11:
U prvom stavu, prvi* red, mesto »10.000« staviti »5.000« a u
drugom redu, mesto »trideset« staviti »petnaest«. U istom stavu
tačka 1, mesto »ustanova ili organizacija« stavili »ustanove ili organi
zacije« a u tački 4) treći red, m esto »i« staviti »Ш«.
Tačka 26) postaje tačka 28). .
Član 3:
U prvom stavu, prvi red, m esto »nastani« staviti »ne nastani« a
u drugom redu> mesto »66« staviti »69« i u petom redu, mesto »10.000«
staviti »5.000«.
.
.
.
Član 4 :'
'
U 4rećem redu, mesto »10.000« staviti »5.000«.
Član 5:
Ispred početka teksta, ispred rečce »Dok« staviti »a)«.
Na kraju ovoga člana brisati »Članovi 41 i 42 Zakona o porezima
menjaju se i glase:« a mesto to g a staviti:
»b) Dok se ne donese Zakon o društvenom doprinosu i porezima,
članovi 41 i 42 Zakona o porezima m enjaju se i glase:«
Brisati na sredini oznaku »Član 41« a u tekstu mesto »Potvrde«
staviti »Član 41. Povrede« a u istom redu, posle »i« dodati »povrede«
a u drugom redu, posle »njega« staviti zapetu^
Brisati na sredini oznaku »Član 42« a m esto toga u tekstu ispred
»Odredbe« staviti »Član 42.«,

U prvom stavu, Četvrti red, posle »2« dodati »i 5«.
Član 7
M enja se i glasi: »Ovaj zakon stupa na snagu po isteku trideset
dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Federativne Narodne
Republike Jugoslavije«.
/
'
'
t
III
Podnoseći ovaj .svoj izveštaj Saveznom veću, Zakonodavni odbor
predlaže da g a Veće u celosti usvoji.
Zakonodavni odbor odredio, je za svog izvestioca dr Milorada
Vlajkovića. '
''
• Sekretar

Pr-etsednik
Zakonodavnog odbora

,

dr Jerko Radmilović, s. r.

dr Josip Hrnčević, s. r.

\

Članovi:

dr Metod Mikuž, s. n , dr Ivo Sunarić, s. r., Vladimir Sirhić, s. r.,
dr Maks Šnuderl, s. r., Boško Šiljegović, s. r., Veljko Zeković, s. r.,
Mara Naceva, s. r., Milan Popovič, s. r., Mehmed Hodža, s. r., dr Milorad Vlajković, s. r., Isa Jovanovič, s. r., Edhem Čamo, s. r., Živorad
Ljubičić, s. r., Dušan Kveder, s. r., Lajčo Jaramazović, s. r.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA O PREDLOGU
ZAKONA O NAGLAŠAVANJU POSEBNIH PROPISA O PREKR
ŠAJIMA U SAVEZNIM ZAKONIMA SA ODREDBAMA OSNOV
NOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
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Zakonodavni odbor
Br. 83. ‘
26 septembra 1951 god.
Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beog rad
Zakonodavni odbor Veća naroda Narodne skupštine FNRJ, na
svojim sednicam a od 24 i 26 septem bra 1951 godine, pretresao je P re
dlog zakona o saglašavanju posebnih propisa o prekršajim a u saveznim

s

zakonima sa odredbama Osnovnog zakona o prekršajim a, dostavljen
mu od Pretsednika Veća naroda, a koji) je na osnovu č!. 63 U stava
Vlada FNRJ uputila Narodnoj skupštini .FNRJ na rešavanje.
Saglasno Poslovniku Veća naroda, a na osnovu 'pretresa Predloga
zakona o saglašavanju posebnih propisa o prekršajim a u saveznim za
konima sa odredbama Osnovnog zakona o prekršajim a, Zakonodavni
odbor podnosi Veću naroda ovaj izVeštaj:
I
Na ovom zasedanju ova Skupština donela je Osnovni zakon o pre
kršajima kojim je m aterija prekršaja regulisana bitno d rukčije4od do
sada važećih zakona. U ovom zakonu primenjen je-'naročito drukčiji
s’stem administrativnih kazni i nadležnost organa za vođenje administrativno-kaznenog postupka. Usled toga ovim se zakonom izrično
predviđa da se u određenom roku imaju saglasiti svi posebni propisi
o prekršajim a sa odredbam a novog Osnovnog zakona o prekršajim a.
Predlogom ^akona o saglašavanju posebnih.propisa o prekršajima
u saveznim zakonima sa odredbama Osnovnog zakona o prekršajim a
udovoljava se toj potrebi u odnosu ria savezne žakpne. Ovim zakonskim
predlogom obuhvaćeni su svi posebni propisi o prekršajim a sadržanim
u svim važećim saveznim zakonima, koje je dosada donela ova Skup
ština, usklađujući ih sa propisima Osnovnog zakona o prekršajim a, a
naročito u pogledu vrste ii veličine kazne. Ovim zakonskim predlogom
takođe je izvršeno i prečišćavanje posebnih propisa o prekršajim a
stavljanjem van snage odredaba koje su izgubile svoju važnost, me
njanjem pojedinih odredaba i unošenjem novih kojima se inkriminišuf
pojedine radnje koje su se ipak pokazale nužne za zaštitu d^vesnog jav 
nog ih društvenog interesa.
Predlog ovoga zakona sadrži prečišćene tekstove svih propisa o
prekršajim a iz pojedinih saveznih zakona, tako da se njime kodifikuju
propisi o prekršajim a iz svih saveznih zakona koji* sadrže ovakve
odredbe, čime će se znatno olakšati njihova primena od stran e nadležnih
'"državnih organa.
II
*•
Saglasno istaknutim načelima i na osnovu pretresa svakog člana
Predloga zakona o saglašavanju posebnih propisa o prekršajim a u
saveznim zakonima sa odredbam a Osnovnog zakona o prekršajim a, a
po postignutoj saglasnosti redakeione komisije oba veća, Zakonodavni
odbor predlaže Veću naroda sledeće izmene i dopune u tekstu navede
nog zakonskog predloga:

(Dalji tekst izveštaja Zakonodavnog odbora -Veća naroda iden
tičan je sa tekstom izveštaja Zakonodavnog odbora Saveznog veća
na str. 228).
ПК
Podnoseći ovaj izveštaj, Zakonodavni odbor predlaže Veću naroda
da ga u celosti usvoji.
Za izvestioca određen je Gojko Garčević.
S e k re ta r.

. Preis ed'nifk
Zakonodavnog odbora

'

Bogdan Oreščanin, s. r.

,

Moša Pijade, s. г.

Članovi:

Ninko Petrović, s. r., Radovan Mijušković,.s. r., Sulejman Filipovič, s. r.,
Ida Sabo, s. r., Ante Vrkljan, s. r., Tode Nošpal, s. r., Gojko Garče
vić, s. r., Jože Lampret, s. r., Josip Rus, s. r., Leo Mates, s. r., Miloš
Carević, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Slobodan Marjanovič,* s. r.
i

■CABET ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЈ1АДЕ ФНРЈ
Бр. 2422'
14 септембра 1951 године
Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ- ФНРЈ
ПРЕТСЕДНИКУ ’ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
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Београд

Достављам Вам Предлог закона о овлаш ћењу Владе ФНРЈ
за увођењ е новаг платног система' и других привредних мера
у циљу припремања новог планског и финансиоког система који je
Влада ФНРЈ прихватила на својој седници и молим Вас да овај
предлог доставите Законодавном . одбору свога Већа на даљи
поступак.
Претседник Савета за законодавство
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ

Едвард Кардељ, с. р.

ПРЕДЛОГ
ЗАКОНА О ОВЛАШЋЕЊУ ВЛАДЕ ФНРЈ ЗА УВОЂЕЊЕ НОВОГ
ПЛАТНОГ СИСТЕМА И ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ МЕРА У ЦИЉУ
ПРИПРЕМАЊА НОВОГ ПЛАНСКОГ И ФИНАНСМСКОГ СИСТЕМА
Члан 1
До донош ењ а нових закона о планском и финансиском
систему, овлаш ћује се Влада Ф НРЈ да може доносити уредбе за
увођењ е новог платног система и других привредних мера у циљу
припремања новог планског и финансиског система, као и да тим
уредбама може отступат-ä од појединих одредаба постојећих
закона.
Члан 2
Уредбе донете no претходном члану подносе 'Се на потврду
Н ародној скупштини Ф НРЈ на њеком првом наредном заседању.
a најдоцније до 1 јануара 1952 године.
•• Члан 3
%
Ова.ј закон ступа на снагу даном -објављ ивањ а у „Слулсбеном
листу Ф едеративне Н ародне Републике Југославије”.
N

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ОВЛАШЋЕЊУ ВЛАДЕ ФНРЈ ЗА УВОЂЕЊЕ НОВОГ ПЛАТНОГ СИСТЕМА И ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ
МЕРА У ЦИЉУ ПРИПРЕМАЊА НОВОГ ПЛАНСКОГ И ФИНАНСИСКОГ СИСТЕМА
П редаја привредних предузећа на управљ ање непосредним .
произвођачима на основу Основног закона о управљ ањ у1држав-

ним привредним предузећима и вишим при.вредним удружењ има
од стране радних колектива, изазваЛа je потребу да ce постепено
изврш е промене у планском и финансиском систему. Промене
које су у том погледу досада извршене кретале су ce у оквиру
важећих прописа. Међутим, даљ е развијањ е раДничког управљања привредним предузећима захтева донош ењ е низа нових
закона као и измене у неким важећим законима. To je разумљиво, јер je низ наших закона у овим областима учврш ћивао
систем у коме држ ава преко својих органа непосредно управља
привргдом, док нови систем треба да утврди односе између
државе и привреде који ce заснивају на самосталности привредних предузепа како у погледу донош ењ а планова тако и у no*
гледу њ иховог финасиског пословања. Kao последица самосталног управљања привредним предузеКима од стране радних
колектива намећу ce и промене у погледу радних и службеничких односа, као и у погледу плата радника и службеника.
Међутим, Закон о државним службеницима претставља извесне
сметње за увођењ е новог платног система у коме би раднички
савети имали одлучујућу улогу.
Све то захтева донош ењ е нових или измену постојећих
закона. Преднацрти основних економских закона који регулишу
нови плански и финансиски систем су објављени. Они ce још не
подносе Н ародној скупштини због тога да би привредна предузећа и друге економске организације и наша јавност могли да
претресу сва питања тог новог система пре изношења предлога
закона пред Народну скупштину. Међутим, увођењ е новог платног система и других економских и социјалних мера не може ce
без штете за заједницу одлагати, као шго ce њ ихово увођење не
може извршити без одговарајућих промена у извесним постојећим законима. Отуда Влада ФНРЈ4шредлаже Н ародној скупштини
овај законски предлог no коме би Влада добила овлаш ћењ е да,
до донош ењ а нових закона, може уредбама уводити нови платни
систем и друге привредне мере у циљу припремања новог планског и финансиског система. Ове уредбе Влада ФНРЈ би накнадно
поднела на потврду Н ародној скупштини Ф НРЈ 'на њеном првом
наредном заседањ у a најдоцније до 1 јануара 1952 године, докле
ће предложити и донош ењ е нових закона о планском и финансиском систему. ..v
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. IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA SAVEZNOG VEĆA O PREDLOGU ZA
KONA O OVLAŠĆENJU VLADE FNRJ ZA UVOÖENJE NOVOG
PLATNOG SISTEMA I DRUGIH PRIVREDNIH MERAVU CILJU PRI
PREMANJA NOVOG PLANSKOG I FINANSISKOG SISTEMA
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
'

SAVEZNO VEĆE

/

Zakonodavni odbor
Br. 91
26 septembra 1951 godBeograd

,

• ■

SAVEZNOM VEĆU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Saveznog veća Narodne skupštine FNRJ na
svojim sednicam a 25 i 26 septem bra 1951 godine, pretresao je Predlog
zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ za uvođenje novog platnog sistem a
'i drugih privrednih m era u cilju priprem anja novog planskog i finans:
skog sistema, dostavljen mu od Pretsednika Savez.nog veća, a koji je
na osnovu čl. 63 U stava Vlada FNRJ podnela Narodnoj skupštini FNRJ
na rešavanje.
R azm atrajući ovaj zakonski predlog kao i obrazloženje koje je uz
njega dala Vlada FNRJ, Zakonodavni odbor ga je u celosti usvojio
bez izmena.
Saglasno istaknutom i na osnovu pretresa svakog člana Predloga
zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ za uvođenje novog platnog sistem a
I drugih privrednih m era u cilju priprem anja novog planskog i finan
siskog sistem a, a po postignutoj saglasnost: red a kc i one** komisije za
konodavnih odbora oba veća, Zakonodavni odbor je slobodan da S a
veznom 'veću predloži da se u predlogu zakona izvrši sledeča izmena:
U čl. 2, prvi red, mesto »podnose« treba staviti »podneće«.
Podnoseći! ovaj izveštaj, Zakonodavni odbor predlaže Saveznom
veću da ga u celosti usvoji.
Zakonodavni odbor odredio je. za svog izvestioca Milana Popovića.
P-netsednik
Zakonodavnog odbora

S ekreta:

•dr Jerko Radmilović, s. r.

dr Josip Hrnčević, s. г.
Članovi:

•dr Metod Mikuž, s. r., dr Ivo Sunarić, s. r., Vladimir Simič, s. r.,
dr Maks Šnuderl, s. r., Boško Šiljegović, s. r., Veljko Zeković, s. r.,
Mara Naceva, s. r., Milan Popović, s. r., Mehmed Hodža, s. r., dr Mi
lorad Vlajković, s. r., Isa Jovanovič, s. r., Edhem čamo, s. r., Živorad
Ljubičić, s. r., Dušan Kveder, s. r., Lajčo Jaramazović, s. r.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA O PREDLOGU ZA
KONA O OVLAŠĆENJU VLADE FNRJ ZA UVOĐENJE NOVOG
PLATNOG SISTEMA I DRUGIH PRIVREDNIH MERA U CILJU PRI
PREMANJA NOVOG PLANSKOG I FINANSISKOG SISTEMA
e
I
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ

,
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VEĆE NARODA .

Zakonodavni odbor
Br. 87.
2<5 septembra 1951 god.
Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
i

»

Beog г ađ
Zakonodavni odbor Veća naroda N arodne skupštine FNRJ, na
sv o jo j sednici od 25 septem bra 1951 godine, p retresao je- Predlog za
kona o ovlašćenju Vlade FNRJ za uvođenje novog platnog sistem a I
drugih privrednih m era u сГ.ји priprem anja no-vog planskog i finansiskog sistem a, dostavljen mu od Pretsednika Veća narodžt, a koji je na
osnovu čl. 63 U stava Vlada FNRJ dostavila Narodnoj skupštini FNRJ
na rešavanje.
,
Saglasno Poslovniku Veća naroda, a na osnovu pretresa Predloga
zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ za uvođenje novog platnog sistem a
i drugih prfvrednih.m era u cilju priprem anja novog planskog i finansiskog sistem a, Zakonodavni odbor podnosi Veću naroda ovaj izveštaj:
I
'
U vremenu ovako revolucionarnog razvoja naše dem okratije i u
ovoj etapi društvenog, političkog i ekonom skog razvitka kada se na
mnogim poljima našeg’društvenog života vrši decentralizacija, potrebno
je otkloniti sve što bi moglo sm etati daljem razvitku privrednog i po
litičkog života. Zakonom o upravljanju privrednih preduzeća od stran e
radnih kolektiva privredna preduzeća predata su na upravljanje nepo
sredno proizvođačima. P retv aran je državne socijalističke imovine u
opštenarodnu imovinu iziskujo bitne promene u načinu planiranja i finansiskog poslovanja privrednih preduzeća. Treba da se isključi svako
birokratsko m ešanje vlasti u proizvodnju da bi se privredna preduzeća
to vive osam ostalila radeći jasno u interesu naše socijalističke izgradnje.
Dosadašnji sistem planiranja i fin ansiski sistem su zastareli i postali
kočnica daljem pravilnom razvitku naše privrede. (

Današnji razvoj izisk u ješ promene dosadašnjeg platnog sistem a.
Mi se nalazim o već u mogućnosti da se ukinu tačkice i bonovi i da
putem novog platnog sistem a obezbedimo da standard života radnog
čoveka ne opada. A i posledica upravljanja privredom od stran e radnih
kolektiva iziskuje prom ene u pogledu radnih i službeničkih odnosa i u
pogledu plata radnika i službenika.
U našoj širokoj javnosti, pred radnim kolektivima već se nalaze
na diskusiji nacrti privrednih zakona koji treba da postanu osnov novog
planskog i finansiskog sistem a. Zato ovaj zakon ima privremeni k a
rakter, ali naš revolucionarni razvoj zahteva što hitnije rešenje poje
dinih pitanja da zastareii ekonomski i finansiski sistem ne bi štetno se
odrazio na našu privredu i ceo društveni život. U vođenje novog platnog
sistem a i drugih ekonomskih m era ne može se odlagati do donošenja
novih privrednih zakona.
Imajući sve ovo u vidu, Zakonodavni odbor jednoglasno je usvo
jio Predlog zakona o ovlašćenju Viade FNRJ za uvođenje novog plat
nog sistem a i drugih privrednih m era u cilju priprem anja novog plan
skog i finamsiskogf sistema, s tim, da se u čl. 2, prvi red, um esto
»podnose« sfcavi »pođneće«.
•
.
f
•
'
Zakonodavni odbor predlaže Veću da primi ovaj zakonski predlog
u celini.
Za izvestioca Zakonodavni odbor je odredio Idu Sabo.
*
Sekretar

Bogdan Oreščamrt, s. r.

Pretsedmiik .
Zakonodavnog odbora

Moša Pijade, s. г.
Članovi:

Ninko Petrović, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Sulejman Filipovič, s. r.,
Ida Sabo, s. r., Ante Vrkljan, s. r., Tode Nošpal, s. r., Gojko Garčević, s. r., Jože Lampret, s. r., Josip Rus, s. r., Leo Mates, s. r., Miloš
Carević, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Slobodan Marjanovič, s. r.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ФНРЈ
Бр. 18637
13 септембра 1951 године
Београд

ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
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Достављам .Вам П редлог закона о изменама Ц аринског закона
који je Влада Ф НРЈ прихватила на својој седници и молим Вас
да овај предлог доставите Законодавном одбору свога Већа
на даљи поступак.
. '.

;

’,

-

Мннистар финансија ФНРЈ

Д обривоје Радосавл>евић, с. р.

. ПРЕДЛОГ
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА
Члан 1
У Царинском закону место речи „Министар спољне трговине“ стављају се речи „Министар финансија ФНРЈ“, a место речи ,,Министарство
сшољне трговине“ стављају се речи „Министарство финансија ФНРЈ“.
Члан 2
\
Став 2 члана 19 мења се и гласи:
„За робу до утврђене вредности коју путници лреносе, Министар
финансија ФНРЈ у опоразуму с Министром опољне трговине ФНРЈ npoписаће посебан лоступак за царињење“.
Члан 3
. Ов'ај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу
Федеративне Народне Републике Југославије“.
1
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА
По одредбама Царинског закона („Службени лист ФНРЈ“, бр.
90/48) послови царинске службе дати су у надлежност Министарству
спољне трговиме ФНРЈ, које ову службу врши преко својих органа. У
финансиском систему ФНРЈ који данас постоји, царине не претстављају
неки нарочито важан чинилац ни са економског ни са финансиског становишта. To долази отуда што се увоз доскора вршио no посебном
режиму који није довољно водио рачуна о односу цена у земљи и цена
у иностранству.
У
новом финансиском систему, који je у припреми, царине постају
економско-финансиска мера од велике важности. Нови финансиски систем предвиђа као апсолутну потребу за правилно формирање нивоз

домаћих цена да се води рачуна о привредним променама и збивањима
у иностранству и о томе како та збивања и те промене утичу на наше
привоедне прилике. У крајњој линији то значи да се у пракси домаће
цене повремено морају прилагођавати нивоу цена у иностранству. Важно
средство којим се то усклађивање може постићи јесу иарине. које су у
досадашњем финансиском систему запостављене, због чега je данас noтребно да оне постану јак економско-финансиски чинилац који може
вршити утицај на формирање домаћих цена. Да бн се заштитиле домаће
цене, држава се мора борити путем дарина против нерационалног увоза,.
тј. против тога да се увози ма шта и без обзира на цену коштања
увезених артикала у земљи, која може бити чак и нижа од иностране.
Ha тај иачин путем царина постиже се стварна заштита домаћег тржишта од непосредног деловања иностраног тржишта.
Непосредна веза царина и цена као једног од главних инструмената
новог финансиског система захтева да се царине ставе под руководство Министарства финансија ФНРЈ исто онако као што му je новим
финансиским системом поверено и руковођење питањима цена. Зато
се предлогом овог -закона послови царинске службе преносе из надлежности Министарства спољне трговине ФНРЈ у надлежност Министарства финансија ФНРЈ.
,
Предлогом се >врши и измена у чл. 19 ст.2 садашњег закона у том
смислу да посебан поступак за царЛњење робе из тога става прописује
Министар финансија ФНРЈ у споразуму са Министром спољне трговине
ФНРЈ. Ово je учињбно са разлога што je прописима који ће се no том
ставу донети потребно дати ослобођење и од прибављања увозног одобрења, na се због тога предвиђа сагласност Министра спољне трговине
ФНРЈ за доношење тих прописа.

ИЗВЕШТАЈ
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА
НАРОДНА СКУПШТИИА ФНРЈ
CABE3HO

__ _____

ВЕЋЕ

Законода&ни oAÖoip
Бр. 93
26 септембра 1951 год.
' Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б е о г р а д
Законодавни одбор Савезног већа Н ародне скупштине ФНРЈ,
на својим седницама 25 и 26 септембра 1951 године, претресао je

П редлог закона о изменама Ц аринског закона, достављен му од
П ретседника Савезног већа, a к о ји je на основучл. 63 Устава Влада
Ф Н РЈ поднела Н ародној скурштини ФНРЈ .на решавање. •
ч
,'
ч.
i 'ф * • * I
.
.
: '
'
‘
11
П отреба повезивањ а царина и цена као једног од главних инструмената новог .финансиског система, како се лодвлачи у o6paiзлож ењ у закона, 'изискује да се царине ставе 'под руководство
Министарства. финаноија ФНРЈ.
Разм атрајући овај предлог закона Законодавни одбо.р га je
усвојио у целини 'без измена.
U ' ■■
Сагласно истакнутом и на основу претреса сваког члана Предлога закона о изменама Царинског закона, a л о постипнутој
сагласности редакционе комисије оба одбора, Законодавни одбо-р
je слободан да предложи Савезном већу следећи текст закона: •
П Р Е Д Л О Г

'

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА
--

Члан 1

i

* j»

:j i

' rJf j

> 4• "

:

i “ *\

У Царинском закону место речи ,,Министар спољне трговине“ стављају се речи „Министар финансија ФНРЈ“, a место речи „Министарство
спољне трговине“ стављају се речи „Министарство финансијаФНРЈ“ .
. .
7\; : . Г . •- -' ■• • f " * ■ • •’ ‘
' Члан 2
r ' r ■
,
, r
^
...
Став 2 члана 19 мења се и гласи:
Л .. ш
^
) •) , .
„За робу до утврђене вредности коју путници преносе, Министар
финансија ФНРЈ у споразуму с Министром спољне .тр^овине ФНРЈ црописаће посебан поступак ia царињење“.
‘.1
:

Г. j . : t

J

i.M . V ' . / t K
Члан 3

H*;

Овај закон ступа на ,снагу даном објављивања у „Службеном листу
Федеративне Народне Републике Југославије“.

Подносећи овај свој мзвеш тај, ЗаконодаЕни одбор предлаже
Савезном већу да га у целости усвоји.
Законодавии адбор адредио je за свог известиоца Милана
Поповића.
,
^
Претседгапк,
Секретар
Злконодзвног одбора
др Јерко Радмиловић, с. р.
др Јосип Хрнчевић, с. р.
Чланови:

др Метод Микуж, с. р., др Иво Сунарић, с. р., Владимир Симић, с. р.
др Макс Шнудерл, с. р., Бошко Шиљеговић, с. р., Вељко Зековић,
с. р., Mapa Нацева, с. р., Милан Поповић, с. р., Мехмед Хоџа, c. р.,
др Милорад Влајковић, с. р., Иса Јовановић, с. р., Едхем Чамо, с. р.,
Живорад Љубичић, с. р., Душан Кведер, с. р., Лајчо Јарамазовић, с. р.

I Z V E Š T A J
ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA O PREDLOGU
ZAKONA O IZMENAMA CARINSKOG ZAKONA
NARODNA, s k u p š t i n a f n r j
VEĆE NARODA

Zakonodavni] od’bor
Br. 84.
26 septembra 1951 god>Beograd

/

'

‘

VEĆU NARODA NARODNE'SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Veća naroda Narodne skupštine FNRJ, na
svojoj sednici od 25 septem bra 1951 godine, pretresao je Predlog za
kona o izmenam a Carinskog zakona, dostavljen mu od Pretsednika
Veća' naroda, a koji je na osnovu čl. 63 U stava Vlada FNRJ dostavila
Narodnoj skupštini FNRJ na resa vanje.

S obzirom da je redovni carinski postupak za robu koja dolazi iz
jnostranstva ili se izvozi u inostranstvo skopčan sa dugim carinskim
postupkom koji se ne može primeniti na male količine koje putnici nose

u putničkom prtljagu, bilo je potrebno propisati poseban kraći postu
pak za m anje količine carinske robe koju putnici nose sa sobom.
Vrednost robe koja se jedino može uzeti kao merilo da li će se roba
cariniti po kratkom ili po redovnom postupku, nestabilna je zbog promenljivih cena robe u svetu, te da bi se carinski postupak m ogao pri
lagoditi prom enljivosti cena, bilo je potrebno dati ovlašćenje M inistru
finansija da sam povrem eno određuje visinu vrednosti carinske robe
koja se kao putnički prtljag može po skraćenom postupku cariniti.-

II
S obzirom na ove razloge Zakonodavni - odbor je usvojio bez
jizmena sva trii člana ovoga zakonskog predloga kako su predloženi
od strane Vlade.
,

~
,
III
Zakonodavni odbor predlaže Veću da ovaj zakonski predlog usvoji
u predloženom tekstu od stran e Vlade.
Za izvestioca Zakonodavni odbor je odredbo Ninka Petroviča.
i

/
Sekretar

.

,
'

Bogdan Oreščanin, s. r.

'

Pretseđmik
Zakonodavnog odbora

Moša Pijade, s. r.

'

Članovi:

Ninko Petrovič, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Sulejman Filipovič, s. r.,
Ida Sabo, s. r., Ante Vrkljan, s. r., Tode Nošpal, s. r., Gojko Garčević, s. r., Jože Lampret, s. r., Josip Rus, s. r., Leo Mates, s. r., Miloš
Carević, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Slobodan Marjanovič, s. r.
/
..

МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА ФНРЈ
Бр. ,4231
13 септембра 1951 године
Београд

ПРЕТ СЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
•и
ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
I

Б eогрaд
I'

Достављам, Вам Предлог закона о измени Основног закона
о браку који je Влада ФНРЈ прихватила на својој седници и
молим Вас да овај предлог доставите Законодавном одбору
свога Већа на даљи поступак.
Министар лравосуђа ФНРЈ
;*

•;

.

't

CV ,

; •

i

,

u*
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i

Фране Фрол, с. р.
I
"

,'

Члан 1
Укида се члан 24a Основног закона о браку.
I

*
4 Члан 2
Овај закон сту.па на снагу даном објављивања у„Службеном листу
Федеративне Народне Републике Југ.ославије“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ОСНОВНОГ ЗАКОНА О БРАКУ
Законом о долуни Основног закона о браку од 28 априла 1948
године („Службени лист ФНРЈ“, бр. 36/48) у Основни закон о браку
унесена je одредба према којој je забрањен брак између нашег држављанина и странца који привремено пословно, службено или приватно
живи у нашој земљи, a с друге стране одређено je да се брак између
нашег и страног држављанина који не спада у напред наведену категорију страних држављана може на територији ФНРЈ закључити само уз
претходну дозволу Министра правосуђа ФНРЈ.
Ова одредба je била условљена приликама које су настале после
Другог светског рата и и.мала je привремени карактер. Пошто je, међу-гим, од свршетка рата протекло више од пет година, a у садашњим
условима нема више разлога за прописивање посебних услова за закљу^ење брака између наших и страних држављана, предлогом се одредба
члана 24a садашљег закона укида.

ИЗВЕШТ AJ
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА
О ИЗМЕНИ ОСНОВНОГ ЗАКОНА О БРАКУ
НАРОДНА СКУПШТША ФНРЈ
САВЕЗНО

ВЕЋЕ

i

Законодашш одбор
Бр. .94 .» *
. ..

<

(
,

,

...

26 септембра 1951 год.
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ. НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г р a д
•*
•
'
.
Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ^
на својим седницама 25 и 26 септембра Ш б^године, претресао je
П редлог закона о измени Оснавног закона о браку, доста-вљен му
од Претседника Савезног већа a кој-и je на основу чл. 63 Устава.
Влада ФНРЈ поднела Н ародној скупштини ФНРЈ на решавање.
.

.

.

.
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Разматрајући овај предлог закона, Законодавни одбор се сагласиц са разлозим а у образлож ењ у Министра правосуђа ФНРЈ и
стао на гледиште да je аправдано укидањ е чл. 24a Основног закона о браку и усвојио у целини предлсг закона.
II
' Сагласно истакнутом .и на основу претреса сваког члана П редлога затсона о измени Основног закона о браку, a ло постигнутој
сагласноста редакционе комисије оба одбора,' Законодавни одбор
je слободан да Савезном већу предложи следећи текст закона:
\

П P Е Д Л О Г
ЗАКОКА О ИЗМ ЕНИ ОСНОВНОГ ЗАКОНА О БРАКУ
*. n • ■ ;
Члан 1
Укида се члан 24a Основног закона о браку.
Члан 2
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу
Федеративне Народне Републике Југославије“ .
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Подносећи овај овој извеш тај, Законодавии одбсхр предлаже
■Савезном већу д а га у целости усвоји.
Законодавни одбор одредио je за свог известиоца Милана
Лоповића.
.
Секретар,

Претседшж,
За-конодавног одбора

*

др Јерко Радмиловић, с. р.

др Јосип Хрнчевић, с. р.

. Чланови:

др Метод Микуж, с. р., др Иво Сунарић, с. р., Владимир Симић, с. р.
др Макс Шнудерл, с. р., Бошко Шиљеговић, с. р., Вељко Зековић,
с. р., Mapa Нацева, с. р., Милан Поповић, с. р., Мехмед Хоџа, с. р.,
др Милорад Влајковић, с. р., Иса Јовановић, с. р., Едхем Чамо, с. р.,
Живорад Љубичић, с. р., Душан Кведер, с. р., Лајчо Јарамазовић, с. р.

IZVEŠTAJ
ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA O PREDLOGU
ZAKONA O IZMENI OSNOVNOG ZAKONA O BRAKU
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
VEĆE NARODA

Zakonodavni odbor
Br. 85.
26 septembra 1951 god.
Beograd

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Veća naroda N arodne skupštine FNRJ na
svojoj sednici održanoj 25 septem bra 1951 godine, pretresao je P re 
dlog zakona o izmeni Osnovnog zakona o braku, dostavljen mu od
Pretsednika Veća naroda, a koji je na osnovu čl. 63 U stava Vlada
FNRJ uputila Narodnoj skupštini' FNRJ na rešavanje.
Zakonodavni odbor se složio sa radovim a koji su rukovodili
Vladu da ovaj predlog podnese, tj. da su razlozi, 4koji su uslovljavali
ograničenja za sklapanje braka između naših i stranih državljana koji
s e privrem eno bave na našoj teritoriji, prestali te da član 24a ovoga
zakona, kao privrem enu meru treba ukinuti.
■:

feto tako je Zakonodavni' odbor usvojio predloženi tekst obadva
člana ovog zakonskog predloga.
Prem a tome, Zakonodavni odbor predlaže Veću da ovaj zakonski
predlog primi.
Za izvestioca Zakonodavni odbor je odredio Ninka Petroviča.
j
.

Pretisedmiik

Sekretar

Zakonodavnog odbora

Bogdan Oreščanin, s. r.

Moša Pijade, s. r.
Članovi:

Ninko Petrovič,, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Sulejman Filipovič, s. r.,
Ida Sabo, s. r., Ante Vrkljan, s. r., Tode Nošpal, s. r., Gojko Garčević, s. r., Jože Lampret, s. r., Josip Rus, s. r., Leo Mates, s. r., Miloš
Carević, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Slobodan Marjanovič, s. r.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ФНРЈ
Бр .1 27763
13 септембра 1951 године
Београд
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ПРЕТСЕДНИКУ САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
ПРЕТСЕДНИКУ ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
*

*

Б eoгрaд

Д ост^вљ ам Вам П редлог закона о укидањ у Закона о ш умској
народној милицији који je ВлаДа ФНР.1 прихватила на својој
седници.
Министар унутрашњих послова ФНРЈ

Александар Ранковић, с. р.

ПРЕДЛОГ/
ЗАКОНА О УКИДАЊУ ЗАКОНА О ШУМСКОЈ НАРОДНОЈ МИЛИЦИЈИ
.

\

'

Члаи 1
Закон о шумској народној милицији од 29 априла .1948 године
■укида се.
/
#Члан 2
Послове чувања и безбедности шума вршиће органи одређени
Општим законом о шумама.
/
Члан 3
Овај закон ступа на снагу дано.м објављивања у „Службеном листу
/Федеративне Народне Републике Југ.ославије“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О УКИДАЊУ ЗАКОНА О ШУМСКЈ НАРОДНОЈ
v
МИЛИЦИЈИ
■

Закон о шумској народној милииији од 29.IV. 1948 године („Службени лист ФНРЈ“ број 36/48) основана je шумска народна милиција
са задатком да предузима мере предвиђене у Општем закону о шумама
и другим прописима ради чувања шума од штете коју наносе људи и
стока, да će .стара о заштити шума од пожара, да спречава вршење кривичних дела и прекршаја предвиђених у прописима и заштити шума и
лова и да указује помоћ државним органима за шумарство и шумским
газдинствима, као и да врши послове опцгге народне милиције на шумском подручју. Шумска милиција организована je као посебна грана
опште народне милиције и стога je организационо укључена у општу
народну милицију, тако да принципи постављени у Закону о народној
милицији у погледу организације опште народне милиције у свему
важе и за шумску милицију.
17 St.
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Пре образовања шумске милиције чување шума било je поверено
шумском техничком особљу, a у првом реду лугарима. После образовања
шумске народне милиције морало je делимично бити задржано и техничко шумско особље, пошто je оно раније вршило и друге послове
које није могла преузети шумска на^одна милиција, као пошумљавање,
чишћење, проређивање, сакупљање семена, подизање расадника и сл.
Ради тога, иако je шу^иска милиција преузела чување шума, задржано je
и бројно техничко шумарско особље, коме je било поверено чување
шума пре образовања шумске народне милиције. Тако данас стварно
постоје два посебна организована апарата за чување шума са посебним
задацима.
Шумска милииија основана je с обзиром иа стање безбедности
шума у времену кад je донесен Закон о шумској народној милицији.
Услед превеликог пустошења шума било je тада потребно чување шуиа
ставити на чвршће организаиионе основе.
У међувремену стање безбедности шума измењено je, тако да више
не постоји потреба да се чување шума и даље врши преко апарата који
je организован на принципима о организацији опште народне милиције
којом се руководи из једног центра. Данашње стање безбедности шума
допушта да се шумска милиција укине.и да се чување шума у целини
повери техничком особљу шумске управе. Тиме се међутим не дира у
општу надлежност органа народне милиције, која ће и даље вршити
задатке опште безбедности у шумама.
*
Укидање шумске милиције je једна у низу мера у правцу смањења
државног апарата. Ово смањење апарата изазваће уштеду у бууету,
пошто ће постојеће шумско — техничко особље моћи углавном да
преузме чување шума у целинк.

ИЗВЕШТАЈ
ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ ВЕЋА О ПРЕДЈ10ГУ ЗАКОНА
О УКИДАЊУ 3 AKOHA О ШУМСКОЈ НАРОДНОЈ МИЛИЦИЈИ
НАРОДНА СКУШ ПМНА ФНРЈ
CABE3HO

ВЕЋЕ

Законодалши одбор

'Бр. 95

‘

•

• -

26 септембра 1951 год.
Београд

САВЕЗНОМ ВЕЋУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Б e o г р a д
Законодавни одбор Савезног већа Народне скупштине ФМРЈ,
на својим о£дницама 25 и 26 септембра 1951 године, претресао je

П редлог закона о укидањ у Закона о шумској народној милицији,
достављен му од Претседника Савезног ве£а, a к о ј« je иа основу
чл. 63-Устава Влада ФНРЈ лоднела Н ародној скупштини Ф НРЈ на
решавање.
\
*
\
'
1
• .
Kaк'о ce из образлож ењ а уз овај предлог закона јасно види
д а данашње стањ е безбедности Шума не захтева више и посебан
вид обезбеђењ а помоћу шумске народне милиције, Законодавни
одбор, разм атрајући П редлог закона о укидањ у Закона о шумској
народној милицији усвојио га je у целини и без измена1.
•1 . .
<.
•
1
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*
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'
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Сагласно истакнутом и на основу 'Претреса сваког члана Предлога закона о укидањ у Закона. о шумској народној милицији, a
no постигнутој сагласности редакционе комисије оба одбора, З аконодавни одбор je слободан да Савезном већу предложи следећи
текст закона:
, Ј ч
.

..

-

П PЕ ДЛ Or
ЗАКОНА О УКИДАЊУ ЗАКОНА О ШУМСКОЈ НАРОДНОЈ
МИЛИЦИЈИ
)'
*' ' V _
Члан 1
Закон о шумској народној милицији од 29 априла 1948 године
укида ce.
N.
Члан 2
Послове чувања и безбедности шума вршиће органи одређени
Општим законом о шумама.
-

'

.

Члан 3

Овај закон ступа ма снагу даном објављивања у „Службеном листу
Федеративне Народне Републике Југославије“.

I ■|HJ l'l— и п д т и

.

#

t

Подносећи овај свој извеш тај, Законодавни одбор предлаже
Савезном -већу да га у целости усвоји.
Законодавни одбор одредио je за сваг известиоца Милана
Попо&ића.
.

- ^

*
Секретар,

Претседник,
Законодавног одбора

др Јерко Радмиловић, с. р.

др Јосип Хрнчевић, с. р.

Чланови:
I

•

,

др Метод Микуж, с. р., др Иво Сунарић, с. р., Владимир Симић, с. р.
др Макс Шнудерл, с. р., Бошко Шиљеговић, с. р., Вељко Зековић,
с. р.у Мард Нацева, е. р., Милан Поповић, с. р., Мехмед Хоџа, с. р.,
др Милорад Влајковић, с. р., Иса Јовановић, с. р., Едхем Чамо, с. р.,
Живорад Љубичић, с. р., Душан Кведерц с. р., Лајчо Јарамазовић, с. р.
/

/
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IZVEŠTAJ

/ /

ZAKONODAVNOG ODBORA VEĆA NARODA O PREDLOGU ZA
KONA 0 UKIDANJU ZAKONA O ŠUMSKOJ NARODNOJ MILICIJI
/
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
VEĆE N’ARODA

Zakonodavni; odbor
Br. 86

>

26 septembra 1951 god. Beograd

. i>
'

t

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beograd
Zakonodavni odbor Veća naroda N arodne skupštine FNRJ, na
svojoj sednici od 25 septem bra 1951 godine, pretresao je Predlog za
kona o ukidanju Zakona o šumskoj narodnoj miliciji, dostavljen mu od
Pretsednika Veća naroda, a koji je na- osnovu čl. 63 U stava Vlada
FNRJ uputila N arodnoj skupštini FNRJ na rešavanje.
Saglasno Poslovniku Saveznog veća, a na osnovu pretresa P re
dloga zakona o ukidanju Zakona o šumskoj narodnoj miliciji, Zako
nodavni odbor podnosi Veću naroda ovaj izveštaj:

Zakonodavni odbor se složio sa razlozima iznetim u obrazlo
ženju koja je uz ovaj zakonskii predlog izneo u ime Vlade M inistar
unutrašnjih poslova FNRJ. pa predlaže Veću da ovaj zakonski predlog
usvoji.
Isto tako Zakonodavni odbor je usvojio i predloženi tekst ovoga
zakonskog predloga.
Na osnovu ovoga Zakonodavni odbor predlaže Veću da ovaj za
konski predlog primi u predloženom tekstu. _
Za izvestio-ca Zakonodavni odbor odredio je Ninka Petroviča»
>
Pretsednik
Zakonodavnog odbora

Sekreta?

Bogdan Oreščanin, s. r.

Moša Pijade, s. r. ,
Članovi:

Ninko Petrovič, s. r., Radovan Mijušković, s. r., Sulejman Filipovič, s. r.,
Ida Sabo, s. r., Ante Vrkljan, s r., Tode Nošpal, s. r., Gojko Garčevič, s. r., Jože Lampret, s. r., Josip Rus, s. r., Leo Mates, s. r., Miloš
Carević, s. r., Ladislav Ambrožič, s. r., Slobodan Marjanovič, s. r.

PR E TSEDNIŠ T VO VLADE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

IV Pov.Br. 667
29-IX-1951 god.
Becgrad

PRETSEDNIKU SAVEZNOG VEČA
NARODNE SKUPŠTINE FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
.
Beograd
Na osnovu čl. 2 Zakona o ovlašćenju Vl^di FNRJ za donošenje
uredaba po pitanjima iz narodne privrede podnosim u prilogu s p is a k
uredaba koje je Vlada FNRJ, u smislu čl. 1 toga zakona donela u vre
menu od 28 februara 1951 god. do zaključno 15 avgusta 1951 god.,
s molbom da Savezno veće Narodne skupštine FNRJ potvrdi uredbe
koje je Vlada FNRJ u označenom vrem enu donela.

Sm rt fašizmu — Sloboda narodu!
i

’ Prebsednik Vlade FNRJ
i Ministar narodne odbrane*.
Maršal Jugoslavije

J. B. Tito, s. r.
S P I S A K
UREDABA KOJE JE VLADA FNRJ DONELA U VREMENU OD 28
FEBRUARA 1951 GODINE DO ZAKLJUČNO 15 AVGUSTA 1951
GODINE, NA OSNOVU ČL. 1 ZAKONA O OVLAŠĆENJU VLADI
FNRJ ZA DONOŠENJE UREDABA PO PITANJIMA IZ NARODNE
PRIVREDE
1)
Uredba o izmenam a i dopunam a Uredbe o lučkim naknadam a
(»Službeni list FNRJ« br. 12/51);
. *
2)
Uredba o izvršenju plana građevinskih objekata u 1951 godini
(»Službeni list FNRJ« br. 14/51);

. 3) Uredba o jugoslovenskim standardim a; saveznim .propisima
kvaliteta proizvoda -i proizvođačkim specifikacijama (»Službeni! list
FNRJ« br. 17/51);
✓
4) Uredba o izmenama i dopunam a Uredbe o putnim i selidbenim
trošk ovim a, državnih službenika (»Službeni list FNRJ« br. 17/51);
5) Uredba o ukidanju obaveznog otkupa mesa, mršavih svinja,
mleka, krompira, variva i stočne hrane (»Službeni list FNRJ« br. 22/51);
6) Uredba o plaćanju u privredi (»Službeni list FNRJ« br. 22/51);
’ ' 7) Uredba o prikupljanju i prom etu' otpadaka (»Službeni list
FNRJ« br. 22/51);
8) Uredba o stavljanju van snage Uredbe o kreditiranju i snabdevanju seljačkih radnih zadruga i zadružnih ekonomija (»Službeni list
FNRJ« br. 22/51);
9) Uredba o ukidanju Uredbe o finansiranju i finansiskoj.kontroli
investicija saveznog, republikanskog i lokalnog značaja ii o izmeni
Uredbe o organizaciji i poslovanju Državne investicione banke (»Slu
žbeni list FNRJ« br. 22/51);
ч
.
10) Uredba o izgradnji stanbenih zgrada radnika : službenika
(»Službeni list FNRJ« br. 23/51);
11) Uredba o poslovanju privrednih predUzeća koja obavljaju pro
met poljoprivrednim proizvodima kao i o platam a osoblja zaposlenog
u tim preduzećima (»Službeni list FNRJ« br. 23/51);
12) Uredba o primopredaji dužnosti službenika državnih privred
nih preduzeća (»Službeni list FNRJ« br. 23/51);
13) Uredba o upisu pomorskih brodova i čam aca FNRJ (»Službeni
list FNRJ« br. 25/51);
14) Uredba o izmenama i dopunam a Uredbe o obavezi polaganja
stručnih ispita državnih službenika (»Službeni list FNRJ« br. 26/51);
15) Uredba 'о izgradnji investicionih objekata seljačkih radnih za
druga i o oslobođenju seljačkih radnih zadruga investicionih dugova
(»Službeni list FNRJ« br. 35/51);
16) Uredba o izmeni Uredbe o otkupu životinjskih dlaka (»Službeni
„list FNRJ« br. 87/51);
17) Osnovna uredba o otkupu poljoprivrednih proizvoda (»Službeni
list FNRJ« br. 38/51); ■
18) Uredba o naplati dospelih obaveza prema budžetu i opštedržavnom amortizacionom fondu (»Službeni list FNRJ« br. 38/51);
19) Naredba o dopuni Naredbe o m eram a za štednju artikala ši
roke potrošnje (»Službeni list FNRJ« br. 14/51).

ш ш вш ш а ш т

PREZIDIJU'M' NARODNE SKUP$TINE
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

.

Бр. 1646/51 ‘
26 septembra 1951 godine
Beograd i

PI^ETSEDNIKU SAVEZNOG VEĆA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
Beogra'd
Na osnovu čl. 74 tač.,6, 12, '13 i 15 U stava FNRJ, čl. 6 tač. 4 i 7
Zakona o Prezidijum u Narodne skupštine FNRJ i čl. 3 Poslovnika N a
rodne skupštine FNRJ za zajedničke sednice Saveznog veća i Veća
naroda, P rezidijum . N arodne skupštine FNRJ podnosi na potvrdu N a
rodnoj skupštini FNRJ sledeće:
1) Ukaz o reorganizaciji! Vlade Federativne Narodne Republike
Jugoslavije U Br. 509 od 6 aprila 1951 godine; .
*
2) Ukaz o rekonstrukciji Vlade FNRJ; U.Br. 510 od 6 aprila
1951 godine;*
3) Ukaz o ukidanju ratnog stan ja sa Nemačkom; U .B r. 1164 od
21 jula 1951 godine;
'
. 4) Ukaz o postavljanju zamenika M inistra-Pretsednika Saveta. zaprom et robom Vlade FNRJ; U .B r. 475 od 31 m arta 1951 godine;
5) Ukaz o postavljanju zamenika M inistra-Pretsednika Saveta;
U. Br. 520 od 9 aprila 1951 godine;
6) Ukaz o postavljanju zamenika M inistra Narodne odbrane;
U. Br. 521 od 9 aprila 1951 godine;
7) Ukaz o postavljanju direktora: Glavne uprave za plan, Glavne
uprave za turizam i ugostiteljstvo, Glavne direkcije Jugoslovenskih že
leznica, Glavne direkcije rečnog saobraćaja, Glavne direkcije Jugoslovenskog A ero-transporta i Glavne direkcije pošta; U. Br. 522 od 9
aprila 1951 godiine;
8) Ukaz o postavljanju zam enika M inistra inostranih poslova
FNRJ; U .B r. 647 od 4 m aja 1951 godine;

9)
Odluka o razrešenju Javnog tužioca FNRJ i njegovog zamenika i o imenovanju Javnog tužioca FNRJ; U. br. 947 od 21 juna 1951
godine;
10) Odluka o razrešenju Pretsednika Vrhovnog suda FNRJ i sudija Vrhovnog suda FNRJ i o imenovanju Pretsednika Vrhovnog suda
FNRJ.i sudila Vrhovnog suda FNRJ; U. Br. 948 od 21 juna 1951 godine.
I

Sekretar,
Ч . ’
.
M. Perumčić, s. r.
N

*
*
'
'
*»
Na osnovu tačaka 6 i 15 člana 74 U stava FNiRJ, a na, predlog
Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine Federativne
Narodne Republike Jugoslavije izdaje
.

UKAZ
O REORGANIZACIJI VLADE FEDERATIVNE NARODNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
L
Od dana stupanja na snagu ovog ukaza Vlada Federativne N a
rodne Republike Jugoslavije sastojaćć se iz sledečih m inistarstava i
sa veta:
- ’
Pretsedništvo Vlade
M inistarstvo inostranih poslova
M inistarstvo unutrašnjih poslova
M inistarstvo narodne odbrane
M inistarstvo finansija
M inistarstvo pravosuđa
Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti
Savet za nauku ii kulturu
Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku '
Privredni savet — sa Glavnom upravom za plan i Saveznim zavo
dom za statistiku i evidenciju, kao njegovim organim a
M inistarstvo spoljne trgovine
Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju
>
Savet za m ašinogradnju
4
Savet za prerađivačku industriju
Savet za građevinske poslove
Savet za poljoprivredu з šum arstvo
Savet za promet robom — sa Glavnom upravom za turizam i ugo
stiteljstvo, kao samostalnim organom
265

Savet za saobraćaj i veze — sa Glavnom direkcijom jugoslovan
skih železnica, Glavnom direkcijom rečnog saobraćaja, Glavnom direk
cijom Jugoslovenskog a e ro tra n sp o rta i Glavn6m direkcijom pošta, kao
sam ostalnim organim a 5
M inistarstvo pom orstva.
• *

»

II.
U kidaju se dosadašnji organi Vlade Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije:
*
Savezna planska komisija
M inistarstvo rada
M inistarstvo za novooslobođene krajeve
M inistarstvo železmca
M inistarstvo saobraćaja
M inistarstvo .pošta
Generalna direkcija m ašinogradnje
' Generalna direkcija .crne m etalurgije Generalna direkcija m etalurgije
G eneralna direkcija za proizvodnju i preradu nafte
K omitet za zaštitu narodnog zdravlja
Komitet za socijalno staran je
Komitet za kinem atografiju
Komitet za lokalnu privredu i komunalne poslove
Komitet za turizam ii ugostiteljstvo ii
Komitet za vodoprivredu.
Poslovi ukinutih o rg an a prenose se na sledeće o rg an e Vlade,
•odnosno na o rg an e koji se nalaze u sastavu saveta:
poslovi Savezne planske komisije na Privrednii sav et i na Glavnu
upravu za plan,
'
,
■poslovi Komiteta za vodoprivredu na Glavnu upravu za plan,
•poslovi M inistarstva rada na Glavnu upravu za plan i na Savet za
narodno zdravlje i socijalnu politiku — prem a raspodeli nadležnosti
koju će odrediti Vlada,
poelovi M inistarstva železnica na Savet za saobraćaj ii veze i na
Glavnu direkciju jugoslovenskih železnica — prema raspodeli nadle
žnosti koju će odrediti Vlada,
poslovi M inistarstva sao b raćaja na Savet za građevinske poslove,
na M inistarstvo unutrašnjih poslova u pogledu regulisanja saobraćaja
i na Savet za promet robom u pogledif raspodele pogonskog m aterijala
i delova za odgovarajuća prevozna sredstva,
poslovi M inistarstva pošta na Savet za saobraćaj i veze i na Glavnu
direkciju pošta prema raspodeli nadležnosti koju će odrediti Vlada,
/

.
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,

poslov: Komiteta za zaštitu narodnog zdravlja i Komiteta za soci
jalno staran je na Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku,
komunalni poslovi iz nadležnosti Komiteta za lokalnu privredu i
komunalne poslove na Savet za građevinske poslove, a poslovi lokalne
industrije i zanatstva iz nadležnosti toga komiteta na Savet za p rera
đivačku industriju,
■poslovi Komiteta za turizam i ugostiteljstvo na Glavnu upravu za
turizam i ugostiteljstvo,
poslovi Komiteta za kinem atografiju na Savet za nauku ii kulturu.
Poslovi M inistarstva za novooslobođene krajeve prenose se iz s a 
vezne nadležnosti u nadležnost Narodne Republike H rvatske odnosno
Narodne Republike Slovenije.
III. ,
1)' Na čelu saveta i m inistarstava stoje ministri — članovi vlade.
Na čelu glavnih uprava stoje direktori, koje imenuje i razrešava
Prez’dijum na predlog Pretsednika Vlade.
Na čelu glavnih direkcija stoje direktori koje imenuje i razrešava
Prezidijum na predlog Pretsednika Vlade.
2) Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti sačinjavaju
Pretsednik saveta i kao članovi ministri i druga lica koje odredi Vlada.
Savet za nauku i kulturu sačinjavaju Pretsednik saveta i kao čla
novi pretsednici republičkih saveta za prosvetu i kulturu,
Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku sačinjavaju P re t
sednik saveta i kao članovi pretsednici republičkih saveta za narodno
zdravlje i socijalnu .politiku.
Privredni savet sačinjavaju Pretsednik saveta i1 kao članovi pret
sednici Saveta za energetiku i ekstrakti'vnu industriju, Saveta za mašinogradnju, Saveta za prerađivačku industriju, Saveta za građevinske
poslove, Sapeta za poljoprivredu i šum arstvo, Saveta za prom et robom
i Saveta za saobraćaj i veze, M inistar finansija FNRJ, M inistar spoljne
trgovine 'FN R J, Direktor Glavne uprave za plan i Zamenik ministra
narodne odbrane.
'
Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju sačinjavaju Pretsed
nik saveta i kao članovi' pretsednici republičkih saveta za energetiku i
ekstraktivnu industriju.
/
Savet za ma’š inogradnju sačinjavaju Pretsednik saveta i kao čla
novi ministri vlada narodnih republika nadležni za poslove mašinogradnje.
Savet za prerađivačku industriju sačinjavaju Pretsednik saveta i
k a o članovi pretsednici republičkih saveta za prerađivačku industriju.

Savet za građevinske jjoslove sačinjavaju Pretsednik saveta i kaočlanovi pretsednici republičkih saveta za građevinske i kom unalne
poslove.
Savet za poljoprivredu i šum arstvo sačinjavaju Pretsednik sav eta
i kao članovi pretsednici republičkih saveta za poljoprivredu i šum arstvo.
Savet za prom et robom sačinjavaju Pretsednik saveta i kao čla
novi Direktor Glavne uprave za turizam i ugostiteljstvo^ pretsednici
republičkih sav eta za prom et robom.
S avet za saobraćaj i veze sačinjavaju Pretsednik saveta i kao čla
novi .M inistar pom orstva, direktori Glavne direkcije jugoslovenskih že
leznica, Glavne direkcije rečnog saobraćaja, Glavne direkcije Jugoslovenskog aero-transporta i Glavne direkcije pošta i ministri sao b ra
ćaja i pom orstva vlada narodnih republika.
i
IV.

%

Savet u određenoj grani privrede i-lii u drugoj oblasti društvene
delatnosti rešava o svim poslovima iz savezne nadležnosti koji su U sta
vom, saveznim zakonima i propisima Vlade stavljeni u njegovu
nadležnost.
Savet rešava u sednici o pravilnicima,, naredbam a i drugim opštim
propisima za koje je nadležan, kao i o propisima koje predlaže Vladi.
Pored toga sav et u sednici rešava o utvrđivanju predloga predračuna
i predloga plana, o opštim sm ernicam a u .pogledu ostvarivanja delat
nosti u svojoj g ran i privrede ili1oblasti društvenih delatnosti, o drugim
načelnim pitanjim a koja se. odnose na tu granu privrede ili oblast dru
štvene delatnosti, kao i o poništavanju i ukidanju akata odgovarajućeg
republičkog saveta koji su u suprotnosti s a ' postojećim "saveznim pro
pisima.
v,
Pretsednik saveta pretsedava sednicama saveta, sprovodi i izvr
šava zaključke eaveta; donosi na osnovu ovlašćenja zakona, propisa
Vlade i saveta opšte propise; preduzima m ere za izvršenje propisa viših
državnih o rg an a; koordinira rad glavnih uprava i drugih ustanova u
sastavu sav eta; donosi rešenja u adm inistrativnom postupku i rešava
u drugom stepenu po- žalbam a protiv rešenja direktora glavnih uprava;
donosi saglasno postojećim propisima sva rešenja o službeničkim odno
sima ii vrši druga prava određena zakonima i propisima Vlade, a P re t
sednik Saveta za saobraćaj i veze i .poništava, ukida i m enja akte di
rektora glavnih direkcija koji su u suprotnosti sa zakonima i drugim
propisima kao i sa zaključcima saveta.
Glavne uprave vrše sv e poslove iz savezne nadležnosti u određenoj
grani privrede, odnosno u ojjlasti određenih privrednih delatnosti, uko-

liko ti poslovi nisu po stavu pryom i drugom ili posebnim propisima
stavljeni u nadležnost sam og saveta, a naročito vrše ove poslove: izdaju
uputstva i naređenja za rad područnih organa na osnovu zakona, pro
pisa Vlade ii saveta; organizuju, vode evidenciju n proveravaju iz v r
šenje plana; preduzimaju mere radi obezbedenja izvršenja plana i do
nose rešenja u prvom i drugom stepenu u administrativnom postupku.
Direktor glavne uprave odgovara za svoj rad savetu.
9,
Savet kao plansko-kontrolni L koordinativni organ vrši u odnosu
na glavne direkcije određene planske, kontrolne i druge upravne po
slove, saglasno odredbama Osnovnog zakona o upravljanju državnim
privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od strane
radnih kolektiva, i drugim propisima.
• '•
V.
Ovaj ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u -»Službenom listu
Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.
6'

U. br. 509
aprila 1951 godine
Beograd

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar, - '

Mile Peruničić, s. r.

Preteedmk,

4dr Ivan Ribar, s. r.

Na osnovu taČ. 6 i tač. 13 člana 74 U stava FNRJ, a na predlog
Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne skupštine FNRJ izdaje
UKAZ
O REKONSTRUKCIJI VLADE FNRJ
I.
Razrešavaju se dužnosti m inistara u Vladi FNRJ:
M inistar-Pretsednik Komiteta za zaštitu narodnog zdravlja —
dr Pavle Gregorič;
^
M inistar-Pretsednik. Saveta za saobraćaj i veze — 'Božidar Ma’.slarić;
•
J
‘
<
M inistar rada i Ministar za novooslobođene krajeve —7 Većeslav
IHoljevac;
'

\

M inistar železnica — Todor Vujasinović;
M inistar pom orstva — Vicko Krstulović; ■
M inistar saobraćaja — Vlada Zečević;
M inistar pošta — dr Zaim Šarac;
M inistar-Pretsednik Komiteta za turizam i u g o stiteljstv o '— S la
no je Simić;
M inistar-Pretsednik Komiteta zä vodoprivredu — ,dr V aso Ću’brilov'ć;
M inistar-Generalni direktor za mašinogradnju — inž. Nikola Petrovdć;
, M inistar-Generalni direktor m etalurgije — Veljko Mićunović;
M inistar-Generalni direktor za crnu m etalurgiju — Strahil Gigov;
M inistar-Generalni direktor za proizvodnju i preradu nafvte -—
Milka Minić;
•*
M inistar-Pretsednik Privrednog saveta i Pretsednik Savezne plan
ske komisije — Boris Kidrič, razrešava se dužnosti: Pretsednika Savezne
planske komisije.
ii.

Postavljaju se za m inistre Vlade FNRJ:
Za M inistra — Stanoje Simić;
Za M inistra — Vlada Zečević;
Za M inistra-Pretsednika Saveta za narodno* zdravlje i socijalnu,
‘ politiku — dr Pavle G regorič;
Za M inistra-Pretsednika Saveta za saobraćaj i veze — T o d o r
Vujasinović;
Za M inistra pom orstva — M aks Baće.
'
III.
Pretsednik Vlade FNRJ izvršiće ovaj ukaz.
/ IV Ovaj ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu:
Federativne N arodne Republike Jugoslavije«.

*

6

U. fer. 510
aprila 1951 godino

.

Beograd
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Naredne Republike Jugoslavije
Sekretar,

.

Ptreteednik,

Mile Peruničić, s. r.

Ivan Ribar, s. r.

\

s

■

'

l

Na osnovu čl. 74 tač. 12 Ustava FNRJ, a na predlog Vlade FNRJ,.
Prezidijum Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugo
slavije izdaje
**
UKAZ
O UKIDANJU RATNOG STANJA SA NEMAČKOM
S obzirom da je proteklo 6 godina od završetka rata (1941— 1945)
i da više nema osnova za dalje održavanje ratnog stanja između Fede
rativne Narodne Republike Jugoslavije i Nemačke, utvrđuje se
I
Od d an ^ stupanja na snagu ovog ukaza neće se na Nemačku i
nem ačke državljane primenjivati pravni propisi Federativne Narodne
Republike Jugoslavije koji su proistekli iz ratnog stanja sa Nemačkom
ili su izdati za slučaj ratnog stan ja Federativne Narodne Republike
Jugoslavije sa nekom stranom silom.
i
,<
h
Odredbe ovog ukaza pretstavljaju unutrašnju meru i ne prejudi
ciraju ni u čemu rešenja koja bude sadržavao ugovor o miru sa Ne
mačkom i ne odnose se na pitanja koja proističu iz postojećih m eđu
narodnih ugovora o posleratnoj Nemačkoj.
,

IH
Odredbe ovog ukaza odnose se na Nemačku kao celinu : na sve
nemačke državljane.
IV
i
Vlada FNRJ izvršiće ovaj ukaz.
Л/
Ovaj ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu
Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.
U. br. 1164
21 jto'ja 1951 .godine
Beograd
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar,
^
Mile Peruničić, s. r.,

,

Preteedmik,
dr Ivan Ribar, s. r. 1

\

Na osnovu člana 6 tačka 7 Zagona o Prezidijumu Narodne skup
štine FNRJ, a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne
•skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije izdaje
UKAZ
O POSTAVLJANJU LJUBA BABIČA ZA ZAMENIKA MINISTRAPRETSEDNIKA SAVETA ZA PROMET ROBOM VLADE FNRJ
Ljubo Babič pomočnik Pretsednika Privrednog saveta Vlade FNRJ
postavlja se za zam enika M inistra-Pretsednika Saveta za .promet robom
V lade FNRJ.
'
.
U. 'br. 475
31 manta) 19511 godine

Beograd
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar,

'

Mile Peruničić, s. r.

Preteedhik-, •

dr Ivan Ribar, s. r.
I

Na osnovu člana 6 tačka 7 Zakona o Prezidijumu Narodne skup
štine FNRJ, a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum N a
rodne skupštine Federativne N arodne Republike Jugoslavije donosi'
UKAZ
O POSTAVLJANJU ZAMENIKA MINISTARA-PRETSEDNIKA
SAVETA
P ostavljaju se:
Vladislav Ribnikar — za zamenika M inistra-Pretsednika Saveta za
nauku i kulturu;
,
Večeslav Holjevac — za zamenika M inistra-Pretsednika Saveta
:za energetiku i ekstrakivinu industriju;
Nikola Petrovič — za zamenika' M inistra-Pretsednika Saveta za
m ašinogradnju.
Pretsednik Vlade FNRJ izvršiće ovaj ukaz.
U. br. 520
9 a.prila 1951' godine
Beograd

*

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar, .

Mile Peruničić, s. r.

Pretsednik,

dr Ivan Ribar, s. r.

\

V'

I

t

•

<

Na osnovu člana 6 tačka 7 Zakona o Prezidijumu Narodne skup
štine FNRJ, a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije donosi
U K A Z
O POSTAVLJANJU IVANA GOŠNJAKA, GENERAL-PUKOVNIKA
ZA ZAMENIKA MINISTRA NARODNE ODBRANE
Ivan Gošnjak, general-pukovnik, postavlja se za zamenika Ministra
narodne odbrane,
Pretsedgnk Vlade FNRJ izvršiće ovaj ukaz.
U . for. 521
9

aipriia 195Г godiine
Beograd'
•„

. •

Prezidi jum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sdcretar,

• Mile Peruničić, s. r.
•

Pireteedmik,

i

dr Ivan Ribar, s. r.

Na osnovu člana 6 tačka 7 Zakona o Prezidijumu Narodne skup
štine FNRJ, a na* predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidi jum Narodne
skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije donosi
\

UKAZ
O POSTAVLJANJU DIREKTORA: GLAVNE UPRAVE ZA PLAN,
GLAVNE UPRAVE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, GLAVNE
, DIREKCIJE JUGOSLOVENSKIH ŽELEZNICA, GLAVNE DIREKCIJE
REČNOG SAOBRAĆAJA, GLAVNE DIREKCIJE JUGOSLOVENSKOG
AERO-TRANSPORTA I GLAVNE DIREKCIJE POŠTA
Postavljaju se:
Vlajko Begović — za^ direktora Glavne uprave za plan;
Milan Apih — za direktora Glavne uprave za turizam i ugosti
teljstvo;
‘
^
Blagoje Bogavac — za direktora Glavne direkcije jugoslovenskih
železnica;
M inistar Vlada Zečevnč — za direktora Glavne direkcije rečnog
saobraćaja;
*
*'
18 St. beleške IV r. z.
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Jovan Božović — za direktora Glavne direkcije Jugoslovenskog
aero-transporta;
Nikola Milanović — za direktora Glavne direkcije pošta.
Pretsednik Vlade FNRJ izvršiće ovaj ukaz.
■U. tar. 522
9 aprila 19911 godine
Beograd

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
^Sdkretar,

Mile Peruničić, s. n

Pretsednik,

K

dr Ivan Ribar, s. r.

1

t ■

v
Na osnovu člana 6 tačke 7 Zakona o Prezidijumu Narodne skup
štine FNRJ a na predlog Pretsednika Vlade FNRJ, Prezidijum Narodne
skupštine Federativne N arodne Republike Jugoslavije izdaje
,

U KAZ
O POSTAVLJENJU ZAMENIKA MINISTRA INOSTRANIH
POSLOVA FNRJ
Veljko Vlahovič, Pretsednik Saveta za spoljnu politiku postavlja
se za zam enika M inistra inostranih poslova FNRJ.
Pretsednik Vlade FNRJ izvršiće-ovaj ukaz.
U. br. 647
4 ma ja 1951 godine
Beograd 1

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Seikretar,

Piret6 e<f!hik,

Mile Peruničić, s. r.

dr Ivan Ribar, s. r.

O D L U K A
O RAZREŠENJU JAVNOG TUŽIOCA FNRJ I NJEGOVOG ZAME*
'NIKA I 0 IMENOVANJU JAVNOG TUŽIOCA FNRJ
Na osnovu čl. 6 tač. 4 Zakona o Prezidijum u N arodne skupštine
FNRJ, a po ukazanoj potrebi, Prezidijum Narodne skupštine F edera
tivne Narodne Republike Jugoslavije odlučuje:
/

\
Dr Josip Hrnčević, razrešava se dužnosti Javnog tužioca FNRJ š
stavlja na raspoloženje Prezidijum u Narodne skupštine FNRJ;
Josif Malović, razrešava se dužnosti zamenika Javnog tužioca
FNRJ i stavlja na raspoloženje Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ.
II
Imenuje se:
Za Javnog tužioca FNRJ Branko Jevremović, pomoćnik MinistraPretsednika Saveta za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade
FNRJ.
Er. 947
21 juna 19Ö1 godino
Beograd

t

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar,

^Mile Peruničić, s. r.

Ptretsedinik,

dr Ivan Ribar, s. r.

'■
J
O D L U K A
O RAZREŠENJU PRETSEDNIKA VRHOVNÖG SUDA FNRJ I SU
DIJA VRHOVNOG SUDA FNRJ I O IMENOVANJU PRETSEDNIKA
VRHOVNOG SUDA FNRJ I SUDIJA VRHOVNOG SUDA FNRJ
S obzirom na ukazanu potrebu da Vrhovni sud FNRJ dobije puni
broj sudija i da njegov sastav zadovolji zahteve koji se postavljaju
najvišem organu pravosuđa Federativne Narodne Republike Jugosla
vije, Prezidijum Narodne skupštine FNRJ na osnovu £1. 6 tač. 4 Zakona,
o Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ donosi sledeću odluku:
i
I
Vitomir Petrovič, pretsednik Vrhovnog suda FNRJ, razrešava se
dužnosti pretsednika Vrhovnog suda;
dr M arijan Derenčin, Milovan Krdžie i dr Ivan Grgić, sudije Vrftovnog suda FNRJ razrešavaju se dužnosti sudija Vrhovnog suda, s tim
da budu stavljeni u penziju.
Aleksandar Todorovič, sudija Vrhovnog suda FNRJ razrešava se
dužnosti sudije Vrhovnog suda j stavlja na raspoloženje Prezidijumu
Narodne skupštine Narodne Republike Srbije.

P etar PLruze, sudija V rhovnog suda FNRJ, razrešava se dužnosti
zato što je stavljen pod krivičnu istragu.

Imenuju se:
Za Pretsednika V rhovnog suda FNRJ:
dr Josip Hrnčević, dosadašnji Javni tužilac F ^ R J ;
■*
Za sudi je Vrhovnog suda FNRJ:
Vitom ir Petrovič, dosadašnji pretsednik V rhovnog suda FNRJ,
M ihailo Đorđević, bivši) pretsednik Vrhovnog suda N arodne Repu
blike Srbije,
Dimče Acev Janeski, dosadašnji: sudija Vrhovnog 'suda Narodne
Republike M akedonije,
dr Vladimir Kalember, dosadašnji pomoćnik M inistra pravosuđa
Vlade FNRJ,
dr Ludvik Grude/i, dosadašnji arbitar Savezne državne arbitraže,
Nedeljka Radosavljevič, pravnik, drugi sekretar Saveza boraca
Narodnooslobodilačkog rata,
Josif Malović, dosadašnji zamenik Javnog tužioca FNRJ,
dr Dražen Sesardić, načelnik Odel jenja Saveta za zakonodavstvo
i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ,
dr Fedor Bazala, načelnik O rganizaciono-pravnog odeljenja Pretsedništva Vlade FNRJ.
.
.
Br. 948
21 |una 19511 godine
Beograd

Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Sekretar,

‘Pretsednik,

Mile Peruničić, s. r.

dr Ivan Ribar, s. r.

;
’

.
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SAVEZNO VEĆE NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
(DRUGOG SAZIVA)

PRETSEDNIŠTVO SAVEZNOG VEĆA
7

#

м

\

Pretsednik
Vladimir Sv. Simić
>

Potpretsednici:
Franjo Gaži

Krsto Popivoda

Momčilo Markovič
\

- s- ’ ’

Sekretari:
Viđa Tomšič
.

‘

Naum Naumovski
x

i

t

'

' * '(

i

STALNI ODBORI SAVEZNOG VEĆA
ZAKONODAVNI ODBOR
(Izabran na I sednici Prvog redovnog zasedanja 26-IV-1950 g.")

•
Pretsednik

¥

dr Josip Hrnčević
Potpretsednik
Vladimir Simić
Sekretar
dr Jerko Radmilović
Članovi:
Vančo Burzevski, dr Edhem Čamo, Dušan Diminić, Mehmed
Hodža, Lajčo Jaramazović, I?a Jovanovič, Velibor Ljujić, Mara
Naceva, Živorad Ljubičić, Milan Popović, Đuro Salaj, Dušan
Kveder, dr Ivo Sunarić, Boško Šiljegović, dr Maks Šnuderl.
dr Metod Mikuž, dr Milorad Vlajković, Veljko Zeković
•
,
1 ■
Zamenici:
Miloš Minić, Marin Cetinić, Krume Naumovski, Miško Kranjec,
Dušan Grk

— i—

«-um——— M

(Izabran na I sadnica Prvog redovnog zasedanja 26-IV-1950 g.)

P retsednik
Jovan Veselinov

*

Potpretsednik
Marko Belinić
Sekretar
Blagoja Taleski
Članovi:
Risto Antunović, Ljubo Babič, Dušan Brkić, Hasan Brkič, Кошnen Cerović, Dušan Čalič, Ljubodrag Đurić, Tone Fajfar, Janez
Hribar, Avdo Humo, Sergej Krajger, Filip Lakuš, Voja Leković,
Miloš Minić, Nikola Minčev, Doka Pajković, Paško Romac,
Dobrosav Tomašević
Zamenici:
Zoran Polič, Pašaga, Mandžič, Strašo Hristov, Tomo čikovič,
Branislav Stojanovič

MANDATNO-IMUNITETSKI ODBOR
(Izabran m I sednici Prvog -redovnog zasedanja 26-1 V -1950 g.)

> Pretsednik
Petar Komadina

■

P otpretsednik
Bogoja Fotev
Sekretar
Gruja Novakovič
' i
Članovi:
Božidar Tomič, Radomir Medojević, Franc Simonič, Sait Zatrič
4
Zamenici:
Vid Radiković, Ilija Tepavac, Boris Aleksoski
.

\

ADMINISTRATIVNI ODBOR
(Izabran na I sednici Prvog redovnog zasedanja 26-IV-1960

‘

Pretsednik
Stanka Vesellnov

g.)

\

Potpretsednik
Šefket Maglajlić

'

Sekretar
Živorad Ljubičić
Članovi:
i
Ivica Gretić, Jože Borštnar, Spasoje Šarac, Boris Aleksoski
Zamenici:
Josip Zniaić, Slavoljub Petrovič, Živko Brajkovski
*
V
ODBOR ZA MOLBE I 2ALBE
(Izabran na I sednici Prvog redovnog zasedanja 26-IV-1950 g.)

Pretsednik
Pavle Jovićević
Potpretsednik
Ante Roje
'

/

*
Sekretar
*

Velibor Ljujić

Članovi:
Anton Zagorišek, Kemal Sejfula, Svetolik Gospić, Jožef Nad
Zamenici:
Iyan Šibi, Mara Naceva, Božidarka Damnjanović

‘ NARODNI POSLANICI .
SAVEZNOG VEČA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
(DRUGOG SAZIVA)

\

\
4
B recelj dr Marijan
Brkič Hasan
Brkič Zvonko
Brnčič Josip
B roćić Radenko
Brovč Andrej
Broz Josip Tito
BudovalČev Arsa
Buljan Vice
Burić Haso
v Burzevski Vančo
Butozan dr Vašo

Abram ovič Anto
Agbaba Milka
A jtić Predrag
A leksievski Dimitar
A leksovsk i Boris
A ntunović R isto
A postolski Mihailo
A rsov Ljubčo
A v b elj' Viktor

Babič Antun
Babič Ljubo
Babović Spasenija
Bače M akso
Bajalski Risto
Bakarič dr Vladimli
Bakrač Jožo
Banina A nte
Batanović M ilovan
B egič D rago
B egič Muhidin
Belinič Marko
B elovukovič Milan
Beljanski Jovan
Benčič Dragomir
Biber Antun
Bijedič Džemal
Bjelica Rako
Blaškovič Slavko
Blaževlč Jakov
Bojanič Vladan
Borić Dušan
Borčič Čedo
Borštnar ЈоГе
Boškovič Dobrivoje
B ošković Đ orđe
Bošković Radomir
B ožičević Ivan
Brajkovski Živko

t

Cazi Josip
Cegledi M ačaš
Gerovič Komnen
Cetinič Marin
Crnobrnja Bogdan
C rvenkovski Krste
’C vejič ŽivoradC vetič Bosa
C v jetić Nikola
č o s ič Dobriča
Ćurčič Živojin
Ćuruvija Tode
Čakić Boško
Čalić Dušan
Čamo dr' Edhem
Č avušević Ivan
Č engić Esad
Č erkez Ibrahim
Čiković Tomo
Čolak Petar
Čolaković Rodoljub
Čomić Mladen
č v o r o v ić Vitomir
Dam njanović Božldarka

*

Danilović U glješa
Debeljak Stjepan
D evedžić Dušan
Dikić Bora
Diminić Dušan
Doronjski Stevan
D ošen Ilija
Draušnik Jurica
Dudić Zorka
D ugonjić Rato
Dukić Milan.
Dulkan Stanislav

-

Đ akonović Nikola
Đ ordević Aleksandar
Đukić Pane
Đ urašković Milutin
Đ urdić Dušan
Đurić Ljubodrag
Fajfar Tone
Farkaš Nandor
Fijan Jakob
Frntić Elizabeta
Gaši Aljuš
Gaži Franjo
G igov Strahil
Gizdić D rago
Golub Mijo
Gospić Svetolik
Granda Ivan
G regorič dr Pavle
G retić Ivica
Grgurić dr Jakov
Grk. Dušan
i
Grujič Radovan
H asanagić Hilmija
Hasani Sinan

H ercegovac Adern
Hodža Mehmed '
H oljevac Većesjav
Horvat Ivan
Hotić Mesud
Hribar Janez
Hristov Strašo
Hrnčević dr Josip
Hukić Mehmedallja
Humo Avdo
IHć Pavle\
Ilić Radojko
Ilić Sava
Ilijevski Vlado
Ivlć Stjepan
Ivkovič Ljubomir
Jadrešin Bogde
Jakšić Nikola
,
JakšIĆ Rade
Janić Vlado
Janićijević Milovan
Jankovič Dragoljub
Jaramazović Lajčo
Jelenković Vojislav
Jerkič Ivo
Jojkić Đurlca
Joksim ović Savo
1
Josipović Srboljub
JoVanović Blažo
Jovanovič Branko
Jovanovič Dragoljub
Jovanovič Đura
Jovanovič Isa
Jovanovič Petar
Jovanovič Radoš
Jovičevlč Pavle
Jovovič Desimlr
Jurinčič Niko
Kapetanovlč Hajro
Kapor Momlr
Karabegovlč Osman

Karaivanov Ivan
Karapandžin Stanko
Kekič Danilo
• .
v
Kirčanski Dragoljub
Kidrič Boris
Kiš Jan
Klausberger Petar
K nežević Đura
Koco Dimče
K očevar Franc
Kodra Džafer
Koharovič dr Aleksandar
Kolak Rudi
Koliševski Lazar
Komadina Petar
Komar Slavko
Komlenič Simo
Kosorič Pero
K ovačevič Dušanka
Kovačevič Veljko
Krajačič Ivan
Krajačič Sokai
Krajger Boris
Krajger S ergej
Kranjec Miško
Krce Pavao
Krstič Boško.
Krstič Ratko
K rstulovič Vicko
Kufrin Milka
Kundadžija Dušan
Kuzm anovski B oge
Kveder Dušan
Lakuš Filip •
Lalič Đuro
Lekič Doka
L ekovlč Voja
L eskošek Franc
Lošič Asim
Lozo Pavao
Lukič Vojin
Ljubičid Živorad
Ljujlč Velibof

M aglajlič Šefket
Maleski Vlado
M aležič Matija
Mandžič Pašaga
Marinko Miha
Marinovič Jovan
M arkovič Milorad
Markovič Momčilo
M arkovič Stjepan
M artinovič Milan
Masaroto D usto
M astilovič Novak
Matic Đorde
M edojevič Radomir
M edo Tomo
M edugorac Mile
M esič Milan
Mihailovič Rista
M ihajlovski Kiril
M ijatovič Cvijetin
Mikuž dr Metod
Miladinovič Timotije
M ilakovič Miloš
M ilatovič Milora^
M ilojević Janko
M ilojevič Miloje
M lnčey .Nikola
M inderovič Ćedomir
Minič Miloš
M irkovič Iko
M itevski Metodi
Mitič Vladimir
M itrovič Milorad
Morača Milutin
M razovič Karlo
Mrkocl Marko
M ugoša Dušan
M undrič Petar
M ustafa Ašlm
s
4
N aceva Mara
Nad Jožef
Nad K o sti
Narančlč Dušan

Naum ovski Krume
N aum ovski Naum
N edeljković Radisav
N efat Franjo
Neoričić Mili jan
N ešković dr B lagoje
Nikezić Marko
N ikodijević Tihomir
Nikolič Dragom ir
Nikolič' Živojin
N ikšič D orde
Nimani D avit
Novak Franc
Novak Ivan
N ovakovič Grujo
Obad Tomo
Ocvirk Ivan
Olbina Dane
O stović Adam
Pahič Luka
Pajkovič Doko
Pantič Milan
Papič Radovan
Paunovič Svetom ir
P avelič Marijan <
Pavlačič Mika
Pavlekovič Mirko
P enezič Slobodan
Peričin Marko
Perkušič Ivan
P etkovič Čedomir
P etrovič Dušan
P etrovič Slavoljub
P etrovsk i Stanko
Počuča Mile
Podgorac Stojan
Polič Zoran
Polovič Marko
Popit Franc
Popivoda Krsto
Popovič Koča
Popovič Milan

Popovič S tevo
Potrč dr Jože
. Pozderac Hakija
Pracaič D ragutin
Prodanovič Milan
Prvčič» Stjepan
Puvalič S tevo

J
RačH Nikola
Radič Vojislav
Radičevič Žarko
Radikovič Vid
R adosavljevič Dobrivoje
Radmilovič dr Jerko
Radojkovič Živorad
Radovanovič Milija
Rakidžič 'R adoslav
Rankovič Aleksandar.
Raos Ante
R edžovič Abdula
R egent Ivan
Relič Petar
Ribar dr Ivan
Rikanovič Ilija
Ristič Dušan
R oje A nte
Romac Paško
Ropret Viktor
Rudolf Janko
Rumbak Ivan
Salaj Đuro
Sejfula Kemal
Sekulič Nikola
Sim eonovič Janko
Sim ič Vladimir
Sim onič Franc
Sirotanovič Alija
Skender M aksut
Skerlovnik Ivo
Sm ilevski Vidoe
Sofijanič Ratko
Srem ec dr Zlatan
Stakollč Jože

Stam bolič Petar
Stam enkovič Dragi
Stanič M ile
Stanilovič Anton
Stankovič M iodrag
Stan ojevič Svetislav
Stante Petar
Stefan ovič Svetislav
S tojanov Sima
Stojanov Bož^
Stojanovič Branislav
Stojanovič Luka
y
Stojanovič Sreten
Stoiljkovič' M iodrag
Stojkovič' Stojadin
Sudžukovič Milan
Sunarič dr Iyo
Šačiri Ism et
Šakič Jovan /
Šakiri Reis
Šarac Spasoje
Šarac dr Zaim
Š egrt Vlado
Šehovič A hm et
Šibi Ivan
Šiljegovič Boško
Šim unov Josip
Škipič Milorad
Šnuderl dr M aks
Šoti Pal
Špiljak Mika
Šprljan Gušte
Štrucl P eter
Šturm Anton
Tales ki B la go ja
T em elkoski Borko
Tepavac IIIja
Tikvicki Geza
Todorovič Mijalko
Todorovič Sim o
Tom aševič Dobrosav
Tom ič Božidar

i
Tom šič Vida
Trajković Josip
Treneski Ljube
Trlfu Aurel
Trifunovič S v etisla r
Trnavci Brahim
Tucman Josip
Tujič Matija
Turkovič Ivan
U zunovski Cvetko
V asiljevič Živan
V eselinov Jovan

V eselinov Stanka
Vidič Dobrivoje
yipotnik Janez
Vlajkovič dr Milorad
Vlatko vič Nemanja
Vojinovič Petar
V ojnovič Nikola
Vrbanac Josip
Vrhovac Milan
Vujasinovič Todor
Vukadinovič Đuro
V ukasovič Milan
Zagorišek Anton

Zarič AljuS
Zatrič Sait
Zečiri Adem
Z ečevič Slavko
Z ečevič Vlado
Zekič Miloš
Zekovič Veljko
Zlatič Dina
Zmaič Josip
Zorič Milorad
Žaki Jožef
Žeželj Milan
Živanović M ilosav

Napomena:

Odhtkom Saveznog veća izdati su sudu, u-smi&Iu čl. 33 Poslovnika Saveznog
većia^ eledeči narodni poslanici: Dušan Brkič, Stanko Opačič-Ćanica, Aleksandar Traj
k ović i Rade Žigič.

VEĆE NARODA NARODNE SKUPŠTINE FN RJ
(DRUGOG SAZIVA)
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P R E T SED N ISTV O VEČA NARODA

i .

'■

•" t

\

Pretsednik
• Josip Vidmar

•

V

i.

Potpretsednici:
Mitra Mitrovič
Veljko Vlahovič
Sxender Kulenovič

Sekretari:
Joža Horvat

Krste Markovski
J

,

*

STALNI ODBORI VEČA NARODA
ZAK O N O D AV NI ODBOR
(Izabran na I sednici P rv o g redovnog zasedanja 26-IV -1950 g.)

P retsednik
Moša Pijade
P otpretsednik
Ninko Petrovič
Sekretar
Bogdan Oreščanin
Članovi:
Ladislav Ambrožič, Dimitrije Bajalica, Miloš Carević, Sulejman
Filipovič, Gojko Garčevič, Fadil Hodža, Grga Jankez, dr Hinko
Krizman, Leo Mates, Slobodan Marjanovič, Radovan Mijuškovič,
dr Miloš Moskovljevič, Tode Nošpal, Josip Rus, Ida Sabo, dr Joža
Vilfan, Sreten Vukosavljevič, Jože Lampret
Zamenici:
Aleksandar Ševič, Sedat Veli, Ante Vrkljan, Josip Jeras, Jovan
Ćetkovič i
284.
•

‘

v
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ODBOR ZA PRIVREDNI PLAN I FIN AN SIJE
(Izabran na I sednici P rv o g redovnog zasedanja 26-IV-1950 g.)

Pretsednik
Ivan Gošnjak
Potpretsednik
Vlajko Begović
Sekretar
Vojislav Srzentić
Članovi:
Nisim Albahari,Anka Berus, Vasil Gjorgov, Rade Hamovič, Radivoj Davidovič, Josip Jeras, Beno Kotnik, Vladimir Krivic, MiIosav Milosavljevič, Kiril Miljovski, Milija Kovačevič, Radisav' '
Nedeljkovič, Mile Peruničič, Dragutin Saili, Kosan Pavlovič,
Aleksa Tomič, Aleksandar Ševič, Josip Šestan
i

1

Zamenici:
•I /
Radivoje Jovanovič, Tone Dolinšek, dr Fran Tućan, Jašar Aljilji,
Ilija Materič
,

■
%
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M A ND ATNO -IM U N ITETSK I ODBOR
(Izabran na I sednici P rv o g redovnog zasedanja 26-IV-1950 g.)

Pretsednik
Aleksa Tomič
Potpretsednik
Anton šušteršič
Sekretar
Vuko Radovič
Članovi:
Dragutin Saili, Nikola Martinoski, Katarina Patrnogič, Radivoj
Davidovič
Zamenici:
Dušan Popovič, Boro Čaušev, Ibrahim Šator

ADMINISTRATIVNI* ODBOR
(Izabran na I sednici P rv o g redovnog zasM anja 26*IV -ld50 g .)

Pretsednik

j

Milan Smiljanič
P otpretsednik
Puniša Perovič
Sekretar
Krsto Filipovič
' Članovi:
Bogdan Oreščanin, Nikola Kotle, Franc Rakef, Muča Kerima
>
. .•
t
Zamenici: '
dr Svetozar Ritig, Blaže Koneski, Vlado Vujovič
I
• '

•

(

...

.

'

ODBOR ZA M OLBE I 2A LB E
(Izabran na I sednici P rv o g redovnog zasedanja 26-IV -1950

g-)

Pretsednik
Marko Vujačič
P otpretsednik
Luka Mrkšič
Sekretar
Radisav Nedeljkovič
Članovi:
Grga Jankez, dr Pavel Lunaček, Risto Mijatovič, Nikola Pešev
Zamenici:
Antun Augustinčič, Risto Džunov, Florijan Sučič

s

----------------- -

NARODNI POSLANICI
VEČA NÄRODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
(DRUGOG SAZIVA)

A ceva Vera
Albahari Nisim
Aljilji Jašar
Ambrožič Ladislav
Anđrić Ivo
A n gelkovski Blagoja
A tanasovski Duško
A ugustinčić Antun
Babič Radomir
BaČlija Marko
Bajalica Dimitrije
Bakič Mitar
Balan Živa
Barjaktari Murat
Bebler dr Aleš
B egovič Viajko
Berus Anka
Bevk France
Bilanovič Danilo
Boričić Milo
Bratić dr Dušan
Brlnič Jovanka
Brkovič Savo
Budimir Franjo
Carević Miloš
- '
ć etk o v ić Jovan
Ćopić Branko
Čapko Dura
Čaušev Boro
Čubrilović dr Vaso
Čurić Ahmed
D apčevič Peko
* Davidović RadivoJ
Dedijer Vladimir
Dika Irfan
Dolinšek Tone

D ragaševlć Vuko
Dragič Kristina
Đ aković Spasoje
Derda Josip
D erm anovič Života
Dilas Milovan
Đurić Goja
Džambaz Dare
Džunov Risto
Filipovič Krsto
Filipovič Sulejman
Frol Frane
Galamboš IŠtvan
Garčević Gojko
Geršković dr Leon
Ginoski Lazar
Gjorgov Vasil
Gošnjak Ivan
Grbić Čedo
Grujoski Taško
Grulović Nikola
Hajrulai Kemal
Hamovič Rade (
Hamza D ževdet
Herljevič Franjo
Hočevar Janez
Hodža Fadil
Horvat Joža
"n Hoti šaban
Icev Aleksandar
Ilič Dragoljub
Ivekovič dr Mladen
Jakac Božidar
Jakopič Albert

Jakovljevič dr Stevan
Jankez Grga
Jelčlć Jožo
Jeras Josip
Jevrem ović Branko
Jovanovič Radivoje
Kapor Čedo
Kardelj Edvard
Kavčič Stane ■
Kiš Vilmoš
N Kocbek Edvard
Koneski Blaže
Kosanovič Sava
Kotle Nikola
Kotnik Beno
K ovačevič Adem
K ovačevič Milija
K ovačevič Nikola
Kreačič Otmar
Krivic Vladimir
Krizman dr Hinko
Kulenović Skender
Kuprešanin Milan
Kurt Husnija
Lampret Jože
Lendvai Klara
Leši Ačif
Lubej France
Lunaček dr Pavel
, •
. '
.,
'
Ljatif Asim
M aček Ivan
Mamut Ramadan
Mandič Gligorije
M anojlovič Radmila
M arjanovič Slobodan
M arkovski Krste
M artinoski Nikola

.

Maslarič Božidar
M aterič Ilija
M atts Leo
M atić Petar
Medan Savo
M elvinger dr Ivan
M ićunović Veljko
M ijatović Risto
M ijušković Radovan
M ilivojević Joza
M ilosavljevič Ljubinka
M ilosavljevič M ilosav
M iljkovič Mito
M iljovski Klril
Minič Milka
M itrovič Grgur
M itrovič Mitra
M ojsov Lazar
M oskovljević dr M iloš
Mrkšič Luka
Muča Kerima
M ugoša Andrija
M ustafa Sadik
N astić Lazar
Nazim Firuz
N edeljković Radisav
Nikoliš dr Gojko
Nošpal Tode
Ojdanić Dobrila
Olajoš Mihalj
Oreščanin Bogdan
P atrno^ič Katarina
P avlovič Kosan
P avlovski Vasil .
Pehaček Rado
P ejn ovič Kata
P erovič Puniša

Peruničič Mile
. P ešev Nikola
P etrovič Mato
P etrovič Ninko
Pijade Moša
Pilavdžič Senija
Polak Bojan
P opovič Dušan
P opovič Goroljub
Popovič Jovan
P opovič M ilentije
Popovič Vladimir
Pribićevič dr Rade
Pucar Đuro

Radovič Vuko
Radulovič Milorad
Rakef Franc
Rauter Marija
R edžepagić M ustafa
Rehak Laslo
Ribnikar Vladislav
R itig dr S vetozar
Rukavina Ivan
Rus Josip
Sabo Ida
Saili D ragutin
S avič Pavle
Sim ič Stanoje
Sim onovič Lakič
Sm iljanič Milan
Spevak Juraj
Srzentič V o|islav
S tankovič dr Siniša
S tilinovič Marijan
S tojnlč Velimir
S u čič Florijan
Sulejm ani Hivzija

Sulejm ani Šem si
S vetek France
Šarkl Ćamil
Šator Ibrahim
Ščepanovič Jevto
Šentjurc Lidija
Šestan Josip
Ševič Aleksandar
Šopov A co
Šukri Ali
Šušteršič Anton
Tadič Ruža
Tavčar dr Igor
Tom ič Aleksa
Tučan dr Fran
Ulaga Franc

f

Veli Sedat
V eslievsk i Naum
Vidmar Josip
Vilfan dr Joža
’ Vlahov Dimitar
Vlahovič Veljko
V ojvodič Todor
Vreva Suljo
Vrkljan A nte
V ujačič Marko
V ujovič Luka
V ujovič Vlado
V ukm anovič Svetozar
V u k osavljevič Sreten
Zakič S vetozar
Ziherl B oris.

I

Žanko dr M iloš
žižlč Živko

/

STALNI ODBORI NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
(DRUGOG SAZIVA)

,

ODBOR ZA INOSTRANE POSLOVE

(Izabran na drugoj zajedničkoj sednici I redovnog zasedanja 27 aprila 1950
godine a dopunjen na petoj zajedničkoj sednied I van rednog zasedanja 27 juna
ч
1950 godine)

Pretsednik
Petar Stambolič
\

•

*

t

Potpretsednik
,

Dimitar Vlahov

i.

i

Sekretar

.. 1

f

.

Ч

Vladimir Dedijer
Članovi:
'■

,

\

Iz-Saveznog veća:

,

Maks Bace, dr Vladimir Bakarić, Bogdan Cmobrnja, dr Josip
Hrnčević, Mehmed Hodža, Blažo Jovanovič, Lazar Koliševski,
Miha Marinko, Đusto Masaroto, Milijan Neoričić, Slobodan
Penezič, Ivan Regent, Đuro Salaj, Vladimir Simić, Vidoe Smilevski, Dobrosav Tomaševič, Vida Tomšič, Avdo Humo, Ivan
KaraiVanov, Stevan Doronjski, Marko Nikezić, Slavko Komar,
Boško Šiljegovič, Kemal Sejfula, Vlado Maleski
'C

■■■'

*'

J

. Iz Veća naroda:

•

/

Ivo Andrič, Mitar Bakič, France Bevk, Milan Kuprešanin, Otmar
Kreačič, ‘ Leo Mates, Ljubinka Milosavljevič, Lazar Mojsov,
Đuro Pucar, Josip Rus, Pavle Savič, dr Siniša Stankovič, Lidija
Šentjurc, Ilija Materič, Aco Šopov, dr Fran Tučan, Josip Vidmar,
Veljko Vlahovič, Miloš Carevič, Branko Jevremovič, Vladislav
Ribnikar, dr Gojko Nikoliš, Boris Zihrel, Velimir Stojnič

ODBOR ZÄ NARODNU ODBRANU
(Izabran na drugoj zajedničkoj sednici Prvog redovnog zasedanja
27 aprila 1950/godine)

Pretsednik
Ivan Gošnjak

v
'

P otpretsednik
Risto Antunovič
Sekretar
Rado Pehaček
Članovi:
Iz Saveznog.veća:

Mihailo Apostolski, Boško 'šiljegovič, Uglješa Danilovič, Franjo
Gaži, Mehmed Hodža, Borko Temelkoski, Matija Maležič, Košta
Nad, Dušan Petrovič, Koča Popovič, Ante Raos, Vlado Šegrt,
Pal Šoti
•

\

Iz Veća naroda:

Peko Dapčevič, Lazar Ginoski, Nikola Grulovič, Dare Džambaz,
Rads Hamović, Fadil Hodža, Stane Kavčič, Čedo Kapor, Ivan
Maček, Risto Mijatović, Ljubinka Milosavljevič, dr Rade Pribičevič, Aleksa Tomič

ODBOR ZA NARODNU VLAST
(Izabran ,na drugoj

zajedničkoj sednici Prvog
27 aprila 1950 godine)

redovnog

zasedanja

P retsednik
Velimir Stojnić
P otpretsednik
Marko Nikezić
Sekretar
dr Leon Gerškovič
Članovi:

»

Iz Saveznog veća:

Viktor Avbelj, Dragomir Benčič, dr Marijan Brecelj, Zvonko
Brkič, Ilija Došen, Dura Jovanovič, Hajro Kapetanovič, Boge

-

Kuzmanovski, Jovan Veselimo v, Radomir Medojevič, Iko Mirko
vič, Metodi Mitevski, Mile Počuča, Krsto Popivoda, Ismet Šačiri,
Dobrivoje Vidič, Džafer Kodra, dr Milorad Vlajković, Dina Zlatic,
Cvijetin Mijatovič
Iz Veća naroda:

Vera Aceva, Milo Boričič, Risto Džunov, Krsto Filipovič, Janez
Hočevar^ Mamut Ramadan, Branko Jevremovič, Adem Kovačevič,
France Lubej, dr Ivan Melvinger, Slobodan Marjanovič, Joža Milivojevič, Radivoje Jovanovič, Andrija Mugoša, Mile Peruničič,
Laslo Rehak, dr Siniša Stankovič, Albert Jakopič, dr Miloš Zanko

KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE AUTENTIČNIH TEKSTOVA
ZAKONA
(Izabrane m drugoj zajedničkoj sednici S avezn og veća i Veća naroda
od 27 aprila 1950 g.)
Iz S avezn o g veća:

Iz V eća naroda:

za srpski jezik
Vladimir Simič
Moša Pijade
dr Milorad Vlajković
dr Siniša Stankovič
Miloš Minić
•
Miloš Carević
/
za hrvatski jezik
*
dr Josip Hrnčević
4
dr Leon Geršković
dr Jerko Radmilović
Gfga Jankez
Đuro Salaj
Leo Mates
..

za slovenački jezik
dr Maks Šnuderl
France Bevk
dr Metod Mikuž
Josip Jeras
Miško Kranjec
Jože Lampret
za m akedonski jezik
Nikola Minčev
Lazar Mojsov
Vančo Burzevski
Aco Šopov
Vlado Maleski
Kiril Miljovski

/

ANKENTNI ODBORI NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
(DRUGOG SAZIVA)

ANKETNI ODBOR ZA ISPITIVANJE STANJA SNABDEVANJA U FNRJ
(Izabran na drugoj zajedničkoj sednici Prvog redovnog zasedanja
27 aprila 1950 godine)

P retsednik
Ivan Božičevič (H rvatska)
Sekretar
Danilo Kekič (Vojvodina)
Članovi:

s

Iž Saveznog veća:

Desimir Jovovič (Srbija), Janko Rudolf (Slovenija), Simo Komlenić (B. i H.), Boris Aleksoski (M ak ed o n ija),'Milan Vukasovič
(Crna G ora), Sait Zatrič (Kosmet)
Iz Veća naroda:

Vladislav Ribnikar (Srbija), Bogdan Oreščanin (H rvatska), Ma
rija Rauter (Slovenija), Franjo Budimir (B. i H.), Kiril Miljovski
(M akedonija), Luka Vujovič (Crna G ora), Ruža Tadič (V ojvo
dina), Milija Kovačevič (Kosmet) •
I
'

ANKETNI ODBOR ZA ISPITIVANJE OTKUPNOG SISTEMA U FNRJ
Izabran

na drugoj

zajedničkoj sednici Prvog
27 aprila 1950 godine)

redovnog zasedanja

P retsednik
Momčilo Markovič (Srbija)
Sekretar
Dimitrije Bajalica (B. i H.)
Članovi:

/

. #

Iz Saveznog veća:

Dragutin Pracaič (H rvatska), Vlado Šegrt (B. i H.), Viktor Ropret
(Slovenija), Vančo Burzevski (M akedonija), Komnen Cerovič
(Crna Gora), Isa Jovanovič (V ojvodina), Pavle Jovičevič (Kosmet)
Iz Veća naroda:

Branko Jevremovič (Srbija), Josip Šestan (H rvatska), Nikola Ko
vačevič (C rna G ora), Franc Ulaga (Slovenija), Risto Džunov
(M akedonija), Luka Mrkšič (V ojvodina), Goroljub Popovič
(Kosmet)
292

'

s

t

\
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PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
(DRUGOG SAZIVA)

t
Pretsednik
dr Ivan Ribar

/

Potpretsednici:
Moša ^ijade
Filip Lakuš

Josip Rus
Đuro Pucar
5

Dimitar Vlahov
Marko Vujačić

)kretar

Mile Peruničič/
' Članovi:
Aleksandar Ranković, Aleksa Tomič, Avdo Humo, dr Blago je
Neškovič, Blažo Jovanovič, Boris Kidrič, Cvetko Uzunovski, Dobrosav Tomašević, Dušan Petrovič, Davit Nimani, Edvard Kardelj,
Frane Frol, Ivan Gošnjak, Ivan Regent, Jovan Veselinov, Josip
Broz-Tito, Josip Vidmar, Lazar Koliševski, Milovan Dilas, Nikola
Petrovič, Petar Stambolič, Rodoljub Čolakovič, Rudi Kolak, Sava
Kosanovič, dr Siniša Stankovič, Vlada Zečević, dr Vladimir Bakarič, Vlado Šegrt, dr Zlatan Sremec

Vrhovni kom andant Jugoslovenske arm ije
Maršal Jugoslavije
Josip Broz Tito

V L A DA
FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Pretsednik Vlade FNRJ i Ministar narodne odbrane Maršal Jugo
slavije Josip Broz Tito;
P otpretsednik Vlade FNRJ, Ministar inostranih poslova i Pret
sednik Saveta za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Edvard
Kardelj;
ч
Potpretsednik Vlade FNRJ i Ministar unutrašnjih poslova AlekV saridar Rankovič;
< Potpretsednik Vlade FNRJ dr Blagoje- Nešković;
Ministar Vlade FNRJ Milovan Đilas;
Ministar Vlade FNRJ Vlada Zečevič;
Ministar Vlade FNRJ Sava Kosanović;
Ministür Vlade FNRJ Stanoje Simić;
Ministar finansija Dobrivoje Radosavljevič;
Ministar pravosuđa Frane Frol;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za nauku i kulturu
Rodoljub Čolaković;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za narodno zdravlje i
socijalnu politiku dr Pavle Gregorič;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Privrednog saveta Boris
Kidrič;
I
Ministar spoljne trgovine inž. Milentije Popovič;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za energetiku i
ekstraktivnu industriju Svetozar Vukmanović;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za mašinogradnju
Franc Leskošek;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za prerađivačku indu
striju Rato Dugonjić;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za građevinske poslove
Ljubčo Arsov;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za poljoprivredu i
šumarstvo inž. Mijalko Todorovič;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za prom et robom
Osman Karabegović;
Ministar Vlade FNRJ — Pretsednik Saveta za saobraćaj i veze
Todor Vujasinovič;
M inistar pom orstva Maks Bače;
'
Ministar Vlade FNRJ — Generalni sekretar Vlade FNRJ Ljubodrag Đurić;

VRHOVNI SUD FNRJ
Pretsednik
dr Josip Hrnčević
Članovi:
Vitomir Petrovič, Mihajlo Đordević, Dimce Acev-Janeski, dr Vladimir
Kalember, dr Ludvig Gruden, Nedeljka Radosavljevič, Josif Malovič,
dr Dražen Sesardič, dr Fedor Bazala

JAVNO TUŽIOŠTVO FNRJ
Javni tužilac FNRJ
Branko Jevremovič
( Zamenik:
Marjan Vivoda

S a d r ž a j
OSMA SEDNICA SAVEZNO G VEĆA — 28 SEPTEM BRA 1951

Pre dnevnog reda:
Sirana
1 — Črtanje Ukaza Prezidiiuma Narodne skupštine FNRJ o sa
zivu Narodne skupštine FNRJ u* četvrto redovno zasedanje za i28 sep
tembar >1-951 g o d i n e -----------------------------------------------------------------2 т— Saopštenje o podnesenim zakortskim pred'ozima i odborskim
iz veslaj i m a ------------------------------------------------------------------------------3 _ Saopštehje da je Vlada FNJRJ podnela Saveznom veću na
potvrdu uredbe donesene u vremenu između Trećeg i četvrtog -redovnog
zasedanja na osnovu člana 1 Zakc/na o ovlašćenju Vladi FNRJ za do
nošenje uredaba po pitanjima iz narodne p riv re d e -----------------------4 — Saopštenje da je Prezidi jum Narodne skupštine FNRJ do'stavio Saveznom veću na potvrdu ukaze izdate u vremenu između T re
ćeg i Četvrtog redovnog z a se d a n ja ----------------------------------------------5 — Otsustva narodnih posLanika-------------------------------------------

Dne v ni
1

4

3
4

4

4
4

red:

—. Utvrđivanje dnevnog r e d a -------------------- --------- -------------

•

*

4—5

•

OSMA SEDNICA VEĆA NARODA — 28 SEPTEM BRA 1951

Рге dnevnog reda:

\

—. čitanje Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o sa‘ zivu Narodne skupštine FNRJ u četvrto redovno zasedanje za 28
septembar 1951 g o d i n e ------------------------------------------------------------2 — Saopštenje o podnesenim zakonskim predlozima i odbor
skim izveštajim a--------------------------------------------------------------------------3 — Saopštenje da je Prezidijum Narodne skupštine FNRJ do
stavio Veću naroda na potvrdu ukaze izdate u vremenu između Trećeg
i Četvrtog redovnog z a s e d a n j a --------------------------------------------------4 — Saopštenje da je Vlada FiNRJ podnela Veću naroda na po
tvrdu uredbe donesene u vremenii između Trećeg i četvrtog redovnog
zasedania na osnovu Člana :1 Zakona o ovlašćenju Vladi FNRJ za dono
šenje uredaba po pitanjima' iz narodne p r iv re d e ----------------------------5 — Otsustva narodnih p o s l a n i k a --------------------------------------

,

,1

.

'

< V .',,

6

7
7

7
7

297
•

•

•

.

*

Dnevni

^

1

red:7

- .

\

— Utvrđivanje dnevnog reda

7—8

D EV E TA SE D N IC A SA VEZNO G VEĆA — 28 SE PT E M B R A 1951

/

Pre dnevnog reda:
1 — Čitanje i usvajanje 'zapisnika osme sednice od 28 septembra '
196L g o d i n e ---------------------------------------- ----------------------------------------2 — čitanje i usvajanje dzveštaja Administrativnog odbora ov
(redovnom pregledu 'kase i celokupnog računsko-blagajničkog .poslovanja
po budžetu Saveznog veća za period januar—mart 1951 g o d in e ------------

G ovornici: izvestilac

3 — Saop3tenje o pitanju, narodnog poslanika Riste Mihailoviča
upućenom M inistra inostranih ipo s lo v a -------------------------------------------•/

Dnevni

•#

9— 10

10

2ivorad L j u b i č i ć ---------------------------------------

10—11
\

red:

Donošenje prethodne odluke, u smislu člana 72 Ustava, da se
može pristupiti pretresu Predloga zakona o ovlašćenju narodnih repu
blika za otstupanja od saveznih opštih z a k o n a ----------------------------------- '
1 — Pretres i usvajanje Predloga zaikona o ovlašćenju narodnih
republika za otstupanja od saveznih opštih zaikona--------------------------

Ul

11— 12

Govornici: izvestilac Milan P o p o v i ć --------------------------------------------

.lfl

2 — Pretres d usvajanje Predloga zaikona o izvršenju 'kaizni,
mera bezbednosti i vaspitno-popravnih m e r a -----------------------------------

12- -28

Govornici: izvesitilac

Bošiko

Š iilije g o v iđ --------------------------------- 1 —

dr Jer;ko Rad mi l o v i ć -------------------------------------------Svetislav S te f a n o v ih -------------------------------------------- /
3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopu
nama Osnovnog zakona o p re k rš a jim a -------------------------------------------Govornici: izv esiila c V eljko Z eko v i ć ------------------------.------------------Boris K r a j g e r ------------------------------------ ----------------------

4 — Pretres i usvajanije Predloga zakona o saglašavanju poseb
nih propisa o prekršajima u saveznim zakonima sa odredbama Osnovnog
zaikona o p r e k r š a jim a -------------------------------------- 1----------------------------Govornici: izvestilac. dr Milorad V la jk o v ić --------------------------:
*.
5 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o ovlaštenju Vilade
FNRJ za uvođenje novog platnog sistema i drugih privrednih mera
u cilju pripremanja novog planskog i finansislkog s is te m a --------------- r
Govornici: izvestilac Milan P o p o v ić ------------ /#------7 — -----------Pretsednik Privrednog saveta Boris K id rič -----------6 — P retres i usvajanje Predloga zafcona o izmenama Carin
skog zakona — — ---------------------------------------------------------- -----------Govornici: izvestilac Milan P o p o v ić ------------; ------------------------ “
7 — Pretres i usvajanje Predloga zagona o izmenama Osnov
nog zagona o b r a k u -----------------A ----------------------------------------------------Govornici: izvestilac Milan P o p o v ić ----------------------------------------

!

12
1-2

16
28—34
28,-29
30
34
34

34—!4‘Г
35
35
41'
41
411
41

/

J

*

8 — Pretres .i usvajanje Predloga zakona o ukidanju Zakona o
šumskoj narodnoj •müdeiji ----------------------------------------------------------Govornici: izvestiiac Milan P o p o v ič ----------------: --------------------•9 — Pretires i usvajanje Predloga odluke o potvrde uredaba Viade
RNSRJ donesenih u vremenu od 128 februara do zaključno 15 avgusta
1951 godine — — -------------------------------- :------------------ ------------------Usvajanje definitivnih tekstova zakonskih p red'io ga---------------- '

41— 42

42
42
43

DEVETA SEDNICA VEĆA NARODA — 28 SEPTEM BRA 1951

Pre dnevnog reda:

/

11
— Čitanje i (usvajanje zapisnika osme sednice od 28 septembra
1951 godine — — ------------------------------------------- ' ------------------------44
2 — Čitanje i -usvajanje izveštaja Administrativnog odbora o
redovnom pregledu kase i celokupnog računsko-blagajničkog poslovanja
44— 45
po budžetu Veča naroda za .period januar—mart 1951 g o d in e -----------Govornici: izvestiiac Milan S m i l j a n i č ---------------------------------44
3 — Črtanje i usvajanje izveštaja Manda<tno-imunitetskog odbora
o dolasku za'n aro d no g poslanika Svet ozara Zaki’ća na mesto Nikole
Petroviča, koji je podneo o s ta v k u ------------------------------------------ - —
45— 46
Govornici: izvestiiac Radivoje D a v id o v ić -----------------------------45
4 — Saopštenje o pitanju narodnog poslanika Jpsipa Jerasa- upu
ćenom Ministru inostranih p o s lo v a ----------------------------------------------46

Dnevni

red:

Donošenje prethodne odluke, u smislu člana 72 Ustava, ela sie
može pristupiti pretresu Predloga zakona o ovlašćenju narodnih repu
46
blika za otstupanja od saveznih opštih zakona
.
j . __ Pretres i usvajanje Predloga zakona o ovlašćenju narodnih
46— 47
republika za otstupanja od saveznih opštih zakona
47
Govornici: izvestiiac Moša P i j a d e ----------------------------- *------2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izvršenju kazni, mera
47
bezbednosti i v a s p i t n o - p o p r a v n i h m e r a -------------------------------------47
Govornici: izvestiiac M M C a r e v ić ------------------------------------------3 _ Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopu
47—49
nama Osnovnog' zakona o p re k rša jim a ------------------------------------------47
Govornici: sekretar Skender K ulenović---------------------------------49
izvestiiac Bogdan O re šč a n in ---------------- .----------------4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o saglašavanju poseb
nih .propisa o ^pekršajima u saveznim zakonima sa odredbama Osnovnog
49
zakona o prekršajima'
—■— - •
49
Govornici: izvestiiac Ciojiko U a r c e v i ć ---------------------------------5 ___ Pretres i usvajanje Predloga zakona o ovlašćenju Vlade
FNRJ za uvođenje novog platnog^ sistema i drugih privrednih mera u
49—50
cilju pripremanja novog planskog i finansiskog s is ie m a -------------------50
Govornici: izvestiiac Ida S a b o ------------------------------------------6 ___ .Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmenama Carinskog
50
z a k o n a ------------ --- --------- ---- ; “ 7 Г7
50
Govornici: izvestiiac Nmko P e tro v ič ---------------------------------------

\

\

7
P retres i usvajanje Predloga zakona o ukidanju Zakona o
šumskoj narodnoj m ilic iji------- ------------------------------------------------------Govornici: izvestilac iNin-ko P e tro v a c ------- ------------------1------------8 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmeni Osnovnog
zakona o ib r a k u --------------------------------------------- -----------------------------Govornici: izvestilac Ninko P e tr o v ič ---------- f--------------------------9 — Pretres i usvajanje Predloga odluke o .potvrdi oiroda-ba
Vlade FNRJ donesenih u vremenu od 28 februara do zaključno 15 av 
gusta 1951 g o d i n e ------------------------- ----------------------------------------------- '
Usvajanje definitivnih tekstova zakonskih p r e d lo g a -----------------

50 __

50
51

51
51

52

JEDANAESTA ZAJEDNIČKA SEDNICA — 29 SEPTEMBRA 1951

/
Pre dnevnog reda:

* *

\

I — Utvrđivanje dnevnog r e d a --------------------------------------------

Dnevni

\ 53

red:

1 — Odgovor Ministra inostranih poslova na poslanička pitanja
Govornici: Potpretsednik Vlade FNRJ i Ministar inostranih po
slova Edvard K a r d e lj---------------------------------------2 —• Pretres i usvajanje PredCoga odluke o proglašenju Zakona
o ovlašćenju narodnih irepubiika za otstupanja od saveznih opstih zakona
Govornici: sekretar Joža H o r v a t -------------------------------------------3 — Pretres i usvajanje Predloga odluke о' potvrdi uikaza i od
luka Prezidnuma Narodne skupštine FNRJ donesenih <u vremenu između
III i IV redovnog zasedanja 'Narodne skupštine FNRJ (drugog saziva)
saglasno čl. 74 tač. 6 , 12, 13 i 15 UsitavaiF N R J ------------------------------Govornici: sekretar Joža H o rv a .t------------------------------------------Saopštenje da če se posle zajedničke sednice održali seUnica
Saveznog veća / — ----------------- —=---------------------------------------------- —
Saopštenje o zajedničkoj sednici administrativnih odbora oba veća

53—58
54
58—59
58

59—61'

61
61

DESETA SEDNICA SAVEZNOG VEĆA — 29 SEPTEMBRA 1951

Pre dnevnog reda:
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika devete sednice od 28 septem
bra 1-951 g o d in e ------------------------------------------------------ : ----------- y ------2 — Utvrđivanje dnevnog r e d a ---------->
----------------------------------

Dnevni

red:

.

63

јГ

1 — Čitanje i usvajanje izvest aja Mandaitno-imunitotskog odbora
o dolasku za narodnog poslanika Stojana Podgorca na mesto umrlog
Gojka Rodiča; o dolasku za narodnog
poslanika Jovana Marinovičana
mesto Rodoljuba Stojanoviča, koji je podneo ostavku; i o dolasku za
narodnog poslanika Jovana Šakiča na m esto 'Nikole La'kića, koji je podneo o s ta v k u --------------------------------------------------------------------1 -----------Govornici: izvestilac Botžidar Tomi' 6 ----------------------------------------

^

SPISAK PRILOGA
Strana
1 — Propratno pismo Pretsednika Saveta za zakonodavstvo i izgradnju
narodne vlasti Vlade FNRJ uz Predlog zakona o ovlašćenju narodnih
republika za otstupanja od saveznih opštih z a k o n a ------------------------- 69
Predlog zakona o ovlašćenju narodnih republika za otstupanja od sa
veznih opstih z a k o n a ------------------------------------------------------------------70
O b ra z lo ž e n je ---------------- ----------------- •-------------------------------------------- 70
Izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog v e ć a ----------------------------- 72
Izveštaj Zakonodavnog odbora Veća n a r o d a ---------------------------------- 74
2 — Propratno .pismo Ministra unutrašnjih poslova FN.RJ uz Predlog zakona
o izvršenju 'kazni, mera bezbednosti i vaspitno-popravnih m e ra ------- - —
78
Predlog za'kona o izvršenju kazni, mera bezbedno&ti i vaspitno-popravnih
m e r a ------?-----------------------------------------------------------------------------\ —
79
, O b ra z lo ž e n je ------------------------------------------------------------------------------- 111
Izveštaj Zakonodavnog •odbora Saveznog v e ć a -------------------------------/'4 1 8
Izveštaj Zakonodavnog odbora Veća n a r o d a ------- -------------------------- 125
Ö —• iPropraitno ipismo Ministra Unutrašnjih ipjoslova FNRJ uz Predilog zakona
128
o izmenama i dopunama Osnovnog zakona o prekršajim a'----------- - —
Predlog zakona o izmenama i dopunama Osnovnog zaikona. o prekršajima
129
Obrazložen j e ---------------------------------------r~ *-----------------------------------------169
Izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog v e ć a ------------ ----------------- >178
Izveštaj Zakonodavnog odbora Veća naroda — ------------------------------191
Dokumentacija uz Predlog zakona o izmenama d dopunama Osnovnog
zakona o p re k rš a jim a ------------------------------------------------------------------194
4 —, Propratno (pismo Pretsednika Saveta iza zakonodavstvo i izgradnju
narodne vlasci Vlade FNRJ uz Predlog zakona o saglašavanju posebnih
propisa o prekršajima u saveznim zakonima sa odredbama Osnovnog
zakona o iprekršajima' ,------- f----------- ------------- ------------------------------- 206
Predlog zakona o saglašavanju posebnih propisa o prekršajima u sa 
veznim zakonima sa odredbama Osnovnog zakona o p rek ršajim a------- 206
O b ra z lo ž e n je ---------- ■— ---------- ----------------------------------------------------225
Izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog v e ć a ---------------------------------- 227
Izveštaj
Zakonodavnog odbora Veća n a r o d a ----------------------------------236
5 ___ Propratno ipismo Pretsednika Saveta za zakonodavstvo i izgradnju
narodne vlasti Vlade FNRJ uz Predlog zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ
za, uvođenje novog platnog sistema i drugih privrednih mera u cilju
pripremanja novog planskog i finansiskog sistema' —--------------------------- 239
\

• %

■Predlog zakona o ovlašćenju Vlade FNRJ za uvođenje npvc-g plaitnog
sistem a i drugih privrednih mera u cilju 'pripremanja inovog planskog
d finansiskog s i s t e m a -------------------------------------------------------------------240
O b r a z lo ž e n je ----------------------------------- --------------------------------------------- 240
^ . Izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog v e ć a ----------------------------------- 242
Izveštaj Zakonodavnog odbora Veća n a ro d a -------------------------у------------ 243
6

—• P rop ratno pismo Ministra ifiinansija FtNRJ ш 'Pred'log zalkona o 'izme
nama Carinskog -zakona------------------------- 1
045
Predlog zakona o izmenama Carinskog zak o n a--------------------------^ ------- 246
O b r a z lo ž e n je ---------------------------------------------------------------------------------246
Izveštaj
Zakonodavnog odbora Saveznog v e ć a ---------------------------------247
Izveštaj
Zakonodavnog odbora Veća 'n a ro d a ------------------------------------ 249

7. — Propratno pismo M inistra pravosuđa PNRJ .uz Predlog zakona o izmeni
Osnovnog zakona o b r a k u -------------------------------------- i----------------------- 25f
Predlog zakona o izmeni Osnovnog zakona o b r a k u -------------------------252 '■
O b r a z lo ž e n je ------------------------------ ------ ------------------------------------------252 /
Izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog v e ć a ------------------------:---------- 253
Izveštaj Zakonodavnog odbora Veća n aro d a--------------------------------------- 254
— Propratno pijano M inistra unutrašnjih -poslova'FNRJ .uz Predlog zakona
o ukidanju Zakona o šumskoj narodnoj miliciji,----------------------------------- 256
Predlog zakona o ukidanju Zakona o šumskoj narodnoj, 'm iliciji------------257
O b ra z lo ž e n je --------------------------------------------------------'i-----------------------257
Izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog v e ć a ------------------------------ —
258
Izveštaj
Zakonodavnog odbora ,Veća n a r o d a ----------------- — ------------- -260
9 — Spisak uredaba koje je Vlada, FNRJ donela' u vremenu od 28 febAara
;li851 godine do zaiključnp 15• avgusta 1951 .godine, na osnovu <51. 1
Zakona o ovlašćenju Vladi FNRJ za donošenje uredaba ipo pitanjima
•iz narodne .p riv red e--------------------- -------------------------------------------------- 262
8

10 — Ukazi Prezidi ju ma iNarodne siloupštine FNRJ izdati <u vremenu između
Trećeg i Četvrtog redovnog zasedanja .Narodne skupštine P N R J ------- 264
11
— Pretsedništvo
Saveznog v e ć a --------------------------------------------------- 277
Stalni odbori Saveznog v e ć a --------------------------------------------------------- - 277
.Narodni 'poslanici---------------------------------------------------------------------------- 280
112 _ P retsednikvo
Veća n a ro d a ------------------------------------------------------- 284
Stalini odbori Veća n a r o d a -------------------------------------------------------------- 284
Narodni (poslanici-------------------------------------- 1--------------------------------------287
1/3 —
14 —.
15 —
1<6 —
17 —
18 —
19 —
20 —

Stalni odbori 'Narodne skupštine F N R J ------------------------------ 1------------289
Komisije za utvrđivanje autentičnih 'tekstova zalkona----------------: ------- 291
Anketni odbori 'Narodne skupštine F N R J --------------------------------------- 292
P rezid ij um Narodne skupštine P N R J ------------ >------------------------------ k 293
Vrhovni komandant Jugoslovenske a r m ije ------------- -r----------------------- 294
Vlada F iN 'R J --------------------------•<'---------- ------------------------------------------- 295
Vrhovni sud F N R J ----------------------------------------------------------------------- 29?
Javno -tužioštvo F N R J --------------- --------------------------- ------------ ----------- 296

.
• <
REGISTAR GOVORNIKA

Carević M iloš \
D avidović Radivoj
Garčević Gojko
Horvat Joža '
Jeras Josip ,
Kardelj Edvard
Kidrič Boris
Krajger Boris
K ulenović Skender
Ljubičić Živorad
M ihailovič Rista
Naumovski Naum
Oreščanin Bogdan
Petrovič Ninko
P ijade Moša
Popovič Milan
Radmilovič dr Jerko
Sabo Ida
Sim ič Vladimir
Smiljanič Milan
Stefanovič Svetislav
Šiljegovič Boško
Tomič Božidar
Tomšič Vida
Vidmar Josip
V lajkovič dr Milorad

*47

Z ekovič Veljko

08, 29

45—>46
49
58— 60
58

1f

54— 58
35— 41

30—34

,'j

44, 47:
—49

10

«,

'

58

62
49

;

’

50, 51'

47, 61
11, i35, 41, 42

12— 16

'

,

*v

50
1
\
8 — 5, 9 — 12, ,16. 2S— 30, 34— 35, 41— 43, 62, 65
44— 4 5
16— 28

12
62— 64
9! 4 2
6-T-8, 44— 47, 4 9 - 5 3 , 58— 59, 61
34

Štampa Ju gosloveriskog štam parskog pređuzeća — Beograd

