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У К А З 

На основу чл. 74 тач. 6 Устава а у вези чл. 4 
тач. 9 Закону о Пр©зид и ју му Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ про-
м а ш у ј е Закон о извршењу казни који су донели 
Савезно' веће и Веће народа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 29 септембра 1948 го-
дине, а који гласи: 

6) казну губитка прави на државну или другу 
јавну службу — државни орган;,, предузеће, установа, 
или друштвена организација надлежни за постав-
љење; 

7) т а н у губитка чита •— орган надлежан за да-
вање чина; 

8) мазну губитка права ношења почасног звања, 
ордена и одликовања — орган који је доделио по-
часно зв!ан>е, орден и одликовање; 

9) казну губитка! родитељем ог права —• орган 
старателство 

З А К О Н 
О ИЗВРШЕЊУ КАЗНИ 

) 

ГЛАВА I 

Основна начела -

Члан 1 
Казна се извршује кад одлука којом је изречена, 

постане пршосшжна и кад з,а њено извршење нема 
вагонских сметњи. 

Чл ан 2 
Казна се мора тако извршавати да« се оствари њом 

сврха кажњавање.: 
уништавање ^друштвено опасне делатности, од-

враћање и спречавање осуђеног дз не чини кривична 
дела; 

преваспита®:њс и поправљање осуђеног; 
општи васпитни утишај на друге чланове друштва 

у циљу одвраћања од вршења кривичних дела (чл. 2 
Кривичног законика). 

Член 3 
Казна извршују: 
1) смртну казну, казну лишења слободе е принуд-

ним радом, мазну лишења слободе, казну поправног 
рада,, казну губитка државјанства, книну и с т е р и -
вања, казну губитка права на стицање и вршење 
функција У друштвеним организацијама и удруже-
њима и казну губитка прав.« јавног иступања — ор-
гани унутрашњих послова; 

2) мазну лишења1 слободе у трајању које не пре-
лази јадну годину над војницима' и кадровским подо-
фицирима, мао и над подофицирима гл над официри-
ма који нису осуђени на губитак чина — органи Ми-
нистарства народне одбране; 

3) мазну забране бављења одређеним занимањем 
и мазну губитка бирачког права — извршни одбор 
месног односно градског (реснског) народног одбора; 

4) мазну конфискација имовине, новчану казну и 
казну поправљања штете — срески судови; 

5) кашу гу битно 3! права ш пензију — државни 
орган моји је надлежан за доношење решења о пен-
зији; 

Члан 4 
Суд КОЈИ је донео пресуду у првом степену ду-

жан је без одлагања доставити је н® извршење над-
лежном државном органу чим она постане пр^з осна-
жена, уколико ечам није надлежан з,а њено извршење. 

Државни орган надлежан за извршење дуж.сн је 
извршењу приступити у року од три дана ацо пријему 
праз осна жи е судске пресуде, амо закон друкчије на 
прописује или ако у судској пресуди није одређен 
други рск извршења. 

Члан 5 
Уколико у судској пресуди није друкчије одре-

ђено, извршење казма лишења: слободе е принудним 
радом, лишења слобода и поправног рада почиње 
тећи са даном када, се осуђени јави органу надле-
жном за извршење у циљу издржа ваша казне и буде 
упућен на издржавање казне. 

ГЛАВА II 

Казнено-поправне установе 

Члан 6 
Каз-нено-поправне установе, у смислу овог закона, 

јесу казнено-попЈревни домови, поправни домови* за 
осуђене малолетник, заштитни дом за осуђене поро-
диље и затвори. 

Члан 7 
Хазнено-поправне установе у народној републици 

оснива министар унутрашњих послова наредне репу-
блике у сагласности оз Министром унутрашњих по-
слова ФНРЈ. 

За поједине врсте осуђених Министар унутра-
шњих послова ФНРЈ може оснивати и савезне казне-

Јш-поправне установе. 

Члан 8 
Опште руководство мазнено-лотровним установа-

ма, мао и непосредно руководство савезним казнено-
поправним установама врши Министар унутрашњих 
послова ФНРЈ. 
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Непосредно руководство република немим мазиено-
псмџр1.ив1Н1И1м успа1Н1С1В1г1ма врши министар унутрашњих 
послова неродне републике. 

Члан 9 
Казнено-поправним домов ИМ13, поправним домови-

ма за осуђене малолетните и заштитним домом за 
осуђене породиље иги обредно управља управник, 

Члан 10 
Затвори се оснива-Ју при отсецима (одељењима) 

унутрашњих послова при среским (градским) народ-
ним одбојним1?. 

Затворем непосредно управља* шеф отсекла одно-
сно началник одељења унутрашњих послова-. У већим 
затворима може за управљање затвором бити -постав-
љен управних затвора:, моји је непосредно подређен 
надлежном шефу стоена односно мач е линк у одељења 
унутрашњих послова. 

Члан 11 
Упућивање осуђених на издржавање казне у ка>-

зненонпопрсене установе врши се по распореду мини-
стров унутрашњих послова народне републике. Упу-
ћиваше осуђених у савезне казнено-поправи е установе 
врши оа по распореду Министра унутрашњих послова 
ФНРЈ. 

Упућивање у казнено-поправну установу врши 
отсек (одељење) унутрашњих послова при .среском 
(.градском) народном одбору на чијем подручју осу-
ђени пребива', а еко осуђени нема пребивалишта, от-
сек (одељење) унутрашњих послова при среском 
градском) народном одбору на чијем подручју бо-

рави осуђени, односно отсек (одељење) унутрашњих 
послови на чијем се подручју осуђени настави у при-
твору. 

британ унутрашњих послова који упућује осуђе-
ног у мавнено-поправну установу дужан ја овој доста-
вити заједно са осуђеним оверен препис правоснажне 
судске пресуде за осуђеног који се упућује. 

Члан 12 
За сваког осуђеног управа мази ено-поправие 

установе водиће лични лист, у који ће уписивати све 
податке о осуђеном. Ближе одредбе о вођењу личног 
листа, као и његов образец, прописује Министар уну-
трашњих послова ФНРЈ. 

Члан 13 
Осуђени К О Ј И издржава казиу у казнено-поправ-

ној установи има право да шаље писмене пошиљке 
брачном другу, деци, родитељима, браћи и сестрама 
дви. пута месечно, као и да од њих прима такве по-
шиљке, уколико њихова садржина није у противно-
сти еа1 правилима! кућног реда. 

Осуђеном је дозвољено примати пакете -са храном, 
рубљем и сличним потребама. Правилима о кућном 
реду одредиће се колико пакета осуђени може нај-
више примати у једном месецу. 

Члан 14 
Осуђени КОЈИ -ИЗДРЖАВА казну у казнено-ПОПРАВ-

ано] установи има право примати пошле једанпут ме-
сечна. 

Посета осуђеном дозвољена је по правилу чла-
новима уже породице. У изузетим случајевима, по 
одобрењу управника кавнено-поправне установе, осу-
ђеног могу посетиш и друга лица. 

Састанак посетиоца оа/ осуђеним обавља) се у по-
себној просторији У присуству службеног лица које 
одреди управиш к азн е н о -п опр ао н е установе. 

Члан 15 
Осуђени на издржавању казне у казнено-поправ-

ној установи дужни су придржавам се прописа о! 
кућном реду. 

'Општа начела © кућном реду у кшнегао-поправним; 
установама прописује у грниицша овог заносна М'иии-1 
стар унутрашњих послова ФНРЈ, Ближе одредбе о( 
кућном реду прописује на основу тик општих нанела 
министар унутрашњих послова народне републике. 

Члан 16 
За: повреду прописаних правила понашања, радне 

дисциплине и правилног односа према службеним ли-, 
цима и другим осуђеним, осуђени ће се казнити ди-
сциплински.. 

Диециплинске казне за осуђене у казнено-ши 
•правним установама' Јесу: 

1) укор; 
2) двочасовно продужење редног времена у тра-« 

јању од три до тридесет дана; 
3) лишење прави дописивања до трн* месеца; 
4) лишење ирева пријема посета до два месеца; 
5) лишење права пријема пошиљки до једног ме-

сеца: 
6) ограничење права располагање новцем до два 

месеца; 
7) 1/гзоловање од осталих осуђених До четрнаест 

дана. 
Дисциплине« е казне могу се осуђеном изрећи 

појединачно или више кевни заједно. 
Дисциплинска! казна из тан. 2 свог члена не може 

се применити на1 бремениту жену и мајку која доји 
своје дете закључно до навршених осам месеци жи-
вота детета. 

Члан 17 
Дисциплине« е мазне изриче управник иазнено-ио« 

правне установе. 
Дисциплинска казне осуђеним моји издржавају} 

казну у затворима нариче шеф отсек,а односно начели 
ник одељења унутрашњих послова односно управник 
затвара 

Дисциплинско каоне уписују се У лични лист осу« 
ђеног. 4 

ГЛАВА III 

Извршење смртне казне 

Члан 18 
Смртна1 ке&нз извршује се прем® судској пресуди: 

Стрељањем иди вешањем 

Член 19 
Надлежни државни - орган сме приступити »извр-

шењу смртне ке ене мад претходно утврди да) осуђени 
није помилован или амнестиран. 

Члан* 20 
Смртна казна извршује се, по правилу, у простору 

моји је неприступачан грађанству. 
Смртна маша извршује се у присуству службе-: 

ника органа унутрашњих послова моји казну извр-
шује, лекар« и записничара. 

О извршењу смртне каоне саставља се записник,-
у који се уносе подаци о осуђеном, датум и број суд-! 
ске пресуде, начин извршења смртне казне, место* 
датум и час извршења смртне мазне. Записник потпи-
рују службена лица мој|а присуствују извршењу смрт" 
че мазне. 
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Члан 21 
Ако су више лица гестом пресудом осуђена на 

смртну мажу, омртна каеш извршује се појединачно 
по реду утврђеном у судској .пресуди. Док се -смртна 
казма извршује над једним лицем, остати осуђени не 
1шгу присуствовали извршењу смрти© казне. 

Члан 22 
Смртна мазна не симе се извршити над бременитом 

женом док траје стање бременито^™. % 

Члан 23 
Непосредно пре извршења смртне казне осуђеном 

ће се саопштити да је пресуда о маани постала, пра-
воснажод и Да није- помилова« ки амнестиран. 

Члан 24 
Смртну казну извршује отсек (одељење) унутра-

шњих послова на чијем подручју се налази суд који 
Је смртну казну изрекао у првом степену. 

Надлежни ертан унутрашњих послова одређује 
месио и време извршења смртне мазне, мао и лекари"} 
и записничара који ће присуствовати њеном извр-
шењу, обавештава!ући о томе надлежног јавног ту-
жиоца пре извршења казне. 

ГЛАВА IV 

Извршење казне лишења слободе е принудним радом 
и казне лишења слободе 

Члан 25 
Казна лишења слободе е -принудним радом и 

мази,а лишења слободе извршују се издвајањем из до-
садашње друштвене средине и упућивањем осуђеног 
у казнено-поиравну установу за време издржавања 
каоне. 

Члан 26 
Казну лишењу- слободе е принудним радом осу-

ђена лица издржавају по правилу у казнено-поправ-
ним домовима. 

Казну лишења слободе е принудним радом која 
не прелази једну годину осуђену? може издржавати У 
затвору. 

Члан 27 
Казну лишења слободе која не прелази једну го-

дину осуђени издржаваху у затворима, а казну лише-
ња слободе преко једне подине у казне но-поправним 
домовима. 

У затворима издржавају мазну лишења слободе 
и лица моја су осуђена; мз ту мазну преко годину дана, 
ако остатак времена по урачуеавању притвора* гл; 
истражног затвора не прелази једну годину. 

Члан 28 
• У казнено-поправним домовима и затворима осу-

ђени издржавају мазну подељени на одвојене групе 
прама врсти кривичних дела, врсти и трајању казне 
и личним особинама осуђених. 

Мушка и женска лица издржавају мазну у одвоје-
ним казнено-површним домовима или затворима, или 
у истом дому или затвору одвојени једни од других. 

Малолетни осуђеници издржавају кашу лишења 
слободе С принудним радом и мазну лишења слободе 
у поправним домовима за' осуђене малолетните. 

Бремените жене у времену три месеца пре поро-
ђаја до навршетма. једне године старости детета из-
државају казну лишења слободе е принудним радом 

и казну лишења слободе у заштитном дому осуђе-
ница-породиља. 

Бремените жене у овим домовима ослобођавају 
се свих спољних и тешких унутрашњих послова у 
времену од шест недеља пре и шест недеља после 
порођаја-. Исто тако бремените жене и мајке које 
доје своју децу закључно до осам месеци живота, 
детета .'не могу се одређивати на предвремени ни 
ноћни рад. 

' Члан 29 
Осуђена који издржава казну лишења: слободе е 

принудним радим може бити изолован од •осталих 
осуђених умолимо је то потребно ради остварења, 
сврхе мазне. О изоловања одлучује управник мазнено-
п оправи е установе е обзиром на! личне особине и 
владање осуђеног у кззнено-потравној установи. 

\ 
Члан 30 

Осуђен« који издржава казну лишења слободе е 
принудним радом дужа« је радити физичке послове 
теже врсте које одреди управа казнено-поправне 
установе. 

Осуђеном МОЈИ се у тому издржавања мазне у до-
вољној мери преваспита може се доделити вршење 
лакших физичких послова. 

Члан 31 
Осуђени моји издржава мазну лишења слободе, 

ако је способан за рад, дужан је да ради послове 
које одреди управа! мазнено-поправне установе. 

Осуђени ће се упослити на физичким радовима 
е обзиром на његове личете особине, стручну спрему 
и способност за физички рад. Изузетно, министарство 
унутрашњих послова- моје непосредно руководи ка-
знено-п101праз1н1ом установом може одредити Да; осу-
ђени врши* друге послове. 

Члан 32 
Радно време за осуђене који издржавају казну 

лишења слободе е пр(инудним радом и казну лишење 
слободе траје осам часова: дневно. 

Осуђени имају право иа један дан одмора у не-
дељи. 

Члан 33 
Избор посла за осуђено малолетник е вршиће се 

према њиховим физичким сподабиостима, личним осо-
бинама и наклон ос тима1 за* одређену врсту посла као 
и према општем плану подизања стручне радне снаге. 

Радно време осуђених малолетним одредиће се 
тако да они имају времена за похађање школе за 
опште образовање, стручних занатских и техничких 
школа!. 

Члан1 34 
Радну обавезу осуђени извршују по правилу у 

радној групи _и под контролом службеника управе 
мазне«©-поправне установе у којој издржавају казну. 
Распоред осуђених у радне групе врши управа! казне-
ко-поиравне установе. 

Осуђени који је изолован од осталих осуђених 
радну обавезу извршује појединачно. 

Члан 35 
За рад којим постиже одређену норму осуђени 

добија новчану награду. 
За предвремени рад који се не врши по дисци-

плирској казни као и за учинак рада преко нормом 
одређеног, осуђеном припада награда према општим 
прописима о платама1 за односну врсту рада!. 
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Осуђеном ко:и се у раду истакне р ап понела гза-
торотвом и новаторством или проналаске^ могу 'се 
доделити посебне »аграде. 

Осуђени који се истичу у р.аду пребацивањем 
радне норме, р акциона ли за торств ом или новаторством 
•/Гл и пр сни лашком издвојиће се у посебне просторије. 
Њима ће бкт-и пружени бољи услови живога него 
осталим осуђенима и друге олакшице у виду дозвола 
за примање чешћих посета, чешћих пакета и писама 
односио правм на писан е својој породици. 

За род којим се не постиже одређена норма осу-
ђенима не припада награда. 

Ближе одредбе о награди за рад осуђеним који 
издржавају мавну у казнено-н оправим установама 
прописује Министар унутрашњих шо сло вш- ФНРЈ. 

Член 36 
Једна трећина зграде ставиће се осушеном на ра-

сполагање према прописима кућног реда казнено-
но; пх е установе за подмирење његових личних 
потреба. 

Осуђени који има породицу може другу трећину 
»арене слоги својој гас рс: тици. 

Остатак зараде чуваће управа хазнсчо-попрлвне 
установе као уштеђевину и предаће је осуђеном при-
ликом његовог пуштали тја слободу. 

Член 37 
Осуђени који .издржавају »гену у казнено-по-

примате! домесгсвд добијају сд државе сипало, обућу, 
рубље, постељину и исхрану Осуђени који издржа-
В12|ју мазну у затворима добијају од државе постељину 
и искрену. 

Ближе одредбе о одећи, обући, рубљу и посте-
љини за! осуђене прописује Министар унутрашњих 
послом ФНРЈ. 

Таблице исхране за осуђене прописује Министар 
унутрашњих послова ФНРЈ V споразуму е Министром 
трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 3(3 
Осуђеном за време издржавања казна лишења' 

слободе е принудним радом и казне аишења слободе 
држева пружа бесплатну здравствену заштиту и со-
цијално осигурање у случају несреће на послу. 

Ближе одредбе о здоавственој заштити осуђених 
прописује Министар унутрашњих послова ФНРЈ, еа 
ближе одредбе о социјалном осигурању у случају .не-
среће н 3 послу прописује Министар радо ФНРЈ у с т о 
разуму е Министром унутрашњи« послова ФНРЈ. 

Члан 30 
Извршење казне лишења слободе е принудним 

радом и мазне лишења слободе одложиће се у слу-
чају болести док болест-траје, а из других оправда-
них разлога најдуже до једног месеца:. У случају 
трудисте извршење мазне одложиће се за време сд 
три месеца пре и шест месеци после порођаја. 

Решење о одлагању извршења казне доноси от-
сек (одељење) унутрашњих послова који извршује 
казну. 

Осуђени може молбу за одлагање извршења казне 
поднети најдаље у року од три да®® по пријему по-
зива реди извршења мазне. 

Да доношен^ решења по молби, одлаже се извр-
шење мазне. . 

ГЛАВА V 
Извршење казне поправног рада 

Члан 40 
Казма поправног рада извршује се .радом осуђе-

ног који одреди државни орган надлежан за- изврше-
ње к)Е|зне, и то, по' правилу, у радним групама. 

Казно поправног реда "извршује се, по правилу, 
ван места боравишта осуђеног. 

За време издржавања мези« поправног рада осу-
ђени је дужан радити додељени посао у одређено 
време, а изван тога времен^ илиази се на слободи. 

Бремените жене и мајке моје доје своју децу 
закључно до осам месеци живота! детета Не могу се 
одређивати на' предвремени ни ноћни ред. 

' Члан 41 
Изузетно ће се казна поправног рада' изврга-

ва ти' радом појединачно и у месту боравишта осу-
ђеног, и то: 

1) ако изречена мазна поправног рада није већа 
од три месеца; 

2) ако се удаљавањем осуђеног из места' бора-
вишта. локалној привреди одузима неопходни струч-
ни кадар и тиме јој се наноси очито велика штета; 

3) ако је лице које издржава казну бременита 
жена. жена дојиља или једини родитељ са ситном 
децом. 

Изузетно може министар унутрашњих послова 
народне републике и на лице осуђено на казну по-
правног рада дужу од три месеца! применити извр-
шење казне радом појединачно ако се из његовог 
ранијег владања и понашања може закључити да .ће 
овим начином извршење постићи сврху казне. 

Члан 42 
Осуђени моји издржева казну радом појединачно 

може бити упућен на издржавање казне У радну 
групу, ако је због н е дис ципл ин ован ости у реду по-
требно да се осуђени удаљи из досадашње средине, 
и да се на. њега примени строже дисциплиновани 
рад у циљу постизања сврхе мазне. 

Осуђени који издржава казну у радној групи 
може бити упућен да остатак казне издржи радом 
појединачно, .ако се из његовог понашања може 
закључити да се преваспита© и да ће се овим на.* 
чином извршења постићи сврха казне. 

Решење по првом ставу овог члана доноси отсек 
(одељење) унутрашњих послова при среском (град-
ском) народном одбору који извршује казну, а ио 
другом ставу отсек (одељење) унутрашњих послова 
надлежан за извршење казне по предлогу управника 
радне групе-

Члан 43 
Казну поправног рада радом појединачно извр-

шује отсек (одељење) унутрашњих послова на чи-
јем подручју осуђени пребива односно борави. 

Казну поправног рада радом у радној групи 
извршује управа радне групе. 

Упућивање, осуђених на издржавање казне У 
радну групу врши отсек (одељење) унутрашњих по-
слова на чијем подручју осуђени пребива односно 
бореви, по распореду који одреди министар уну-
трашњих послова народне републике-

Члан 44 
Радне групе за извршење казне поправног рада 

оснивају се решењем министра' унутрашњих послова 
народне републике или решењем Министра унутра-
шњих послова ФНРЈ. 

Радном групом руководи управник. 

Члан 45 
Осуђени који издржавају казну поправног рад? 

у радним групама морају становати у заједничком' 
насељу које је у ту сврху основано. 
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Члан 46 
Радно време за осуђене који издржавају казну 

поправног рада Је осам часова дневно. 
Осуђени имају право на један дан одмора у 

недељи- Дан одмора урачунава, се у рок извршења 
казне. • 

Чла« 47 
За рад који постижу одређену норму осуђени 

Добијају »овч,ану награду, 
За предвремени рад који се не врши по ди-

сциплинско] казни, као и еа рад извршен преко 
одређене норме осуђеном припада награда према 
општим прописима о платама за односну врсту рада. 

За рад којим се не постиже одређена, норма осу-
ђеном не припада награда-

(Ближе одредбе о наградама за, рад осуђенима 
који издржавају казну поправног рада прописује 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 48 
Осуђени који издржавају казну поправног рада 

изван свог пребивалишта односно боравишта доби-
јају смештај и исхрану о трошку државе. Осуђенима 
који издржавају казну у радним групама може бити 
дато и радно одело. 

У случају потребе може се обезбедити исхрана 
о трошку државе и осуђенима који издржавају 
казну поправног рада у свом пребивалишту или бо-
равишту. 

Члан 49 
Осуђени за време издржав,ања казне поправног 

рада морају бити осигурани по прописима! о соци-
јалном осигурању за случај болести и несреће у 
послу према општим прописима-

Отсуство од посла због болести или неспособно-
ст и за рад у случају несреће у послу урачунава се 
у рок извршења казне. Ако је осуђени намерно 
проузроковао неспособност за рад. отсуство од по-
сла не урачунава се" у рок извршења казне. 

О неспособности за р -д због болести или не-
среће у послу решава орган унутрашњих послова 
који извршује казну, а по стручном мишљењу ле-
кара територијално надлежне установе социјалног 
осигурања-

Члан 50 
Извршење казне поправног рада одложиће се у 

случају болести док болест траје, а из других оправ-
даних разлога најдуже до једног месеца У случају 
трудноће извршење казне поправног рада одложиће 
се за време од три месеца пре и шест месеци госпе 
порођаја. 

Решење о одлагању извршења казне доноси 
отсек (одељење) унутрашњих послова који извршује 
казну. 

Осуђени може молбу за одлагање извршења 
казне поднети најдаље V року од три дана по при-
јему позива ради извршења казне. 

До доношења решења, по молби, одлаже се 
извршење казне-

Члан 51 

Започето извршење казне поправног рада може 
се прекинути ' најдуже за десет дана., а к а случај 
смрти родитеља, брачног друга, деце и други оправ-
дани разлози -то изискују. Трудним женама изврше-
ње казне поправног рада прекинуће се три месеца 
пре и шест месеци после порођаја. 

Започето извршење казне поправног рада може 
се прекинути и у случајевима теже болести осуђеног 

док болест траје, ако болест није наступила као 
последица издржавања казне поправног рада.. 

Орган ^нутришњих послова КОЈ« спроводи извр-
шење казне доноси решење о прекиду . започетог 
извршења, казне поправног рада, -а решење о пре-
киду извршења казне због болести, по предлогу ле-
кара територијално надлежне установе социјалног 
осигурања. 

Време прекида не урачунава се у рок извршења 
казне поправног рада. 

Члан 52 
• Ако осуђени услед повреде или због болести 

постане неспособан за рад на истом послу, превешће 
се иа такав рад који је у стању обављати према 
својим физичким е по собно е тим а. 

Осуђеном који је потпуно неспособан за фи-
зички рад, или К О Ј И у току издржавања казне по-
стане неспособан за физички рад, замениће се казна 
поправног рада према чл. 34 ст- 2 Кривичног за-
коника. 

Неспособност за физички рад утврђује орган 
унутрашњих послова који спроводи извршење казне 
по стручном мишљењу лекара територијално над-
лежне установе социјалног осигурања. 

О замени казне поправног рада казном лишења 
слободе решава суд који је пресуду донео у првом 
степену иа предлог органа унутрашњих послова! КОЈИ 
спроводи извршење казне- % 

Члан 53 
Ближе одредбе о извршењу казне поправног 

рада, као и о кућном реду у радним групама про-
писаће министар унутрашњих послова народне ре-
публике на основу општих начела која. прописује 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 54 
За повреду правила понашања за осуђене који 

издржавају казну поправног рада, као и за. повреду 
радне дисциплине и правилног односа према слу-
жбеним лицима и другим осуђенима, осуђени ће се 
казнити дисциплински 

Дисциплинска казне Јесу: 
1) уклр; 
2) превод на тежи рад; 
3) продужење радног времена, до два часа; дига-

њето у трајању од три до четрнаест дана; 
притвор у посебној просторији до десет дана. 

Дисциплинине казне из тач. 2 и' 3 овог члана, 
не могу се примењивати на бремениту жену ни мајку 
која доји своје дете закључно са осам месеци жи-
вота детета, 

Члан 55 
Дисциплинска казне изриче орган унутрашњих 

послова који спроводи извршење казне. 
Изречене д и с ц и п л и н у к зне УПИСУЈУ се у лични 

лист. 

ГЛАВА VI 

Мере за преваспитање осуђених 

Члан 56 
У циљу презаспитавања осуђених у правцу при-

викавања на друштвено користан рад и на радну 
дисциплину основаће се државна индустриска и 
занатска привредна предузећа за рад осуђених који 
издржавају казну у казнено-поправним установама-

Државна привредна предузећа осниване се V 
казнено'-по прави им установама по начелима која 
важе за друга државна привредна предузећа. При * 
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томе ће се нарочито имати у виду да оза предузећа 
имају да служе пре«аспитавању осуђених. 

Ближе одредбе о раду ов,их привредних преду-
зећа прописаће - Министар унутрашњих послова 
ФНРЈ. 

Члан 57 
Осуђени могу бити упослени и у другим држав-

ним привредним предузећима., као и на радовима 
обнове и изградње земље и другим масовним ра-
довима. 

Осуђени који издржавају казну поправног рада, 
по правилу, ће се упослити на масовним радовима, 
а они који издржавају ову казну радом појединачно 
упослиће се на масовним радовима или у државним 
привредним предузећима, установама или надле-
штвима. 

Осуђени се не могу употребљавати за рад код 
приватних лица. 

Члан 58 
У поправним домовима за осуђене малолетнике 

основаће се државна индустриска! и занатска преду-
зећа у којима ће малолетници изучавати разне за-
нате и техничке вештине према' својим наклоности«^ 
и физичким способно отима- Малолетници ће се У 
индустрији и радионицама обучавати и привикава и 
на' користан друштвени рад- Организација! рада из-
вршиће се на так;в начин да се код осуђених мало-
летни ка што више развије само радња и дисциплина 
према друштвено корисном раду и друштвеној за-
једници. 

Члан 59 
За време издржавања казне осуђени ће се, поред 

обучавања и даљег развијања у појединим корисним 
стручним знањима, васпитавам у правцу оданости 
према социјалистичко] домовини, у пр?БИЛСОМ ОД-
НОСУ према дужностима и друштвеној заједници, 
у правцу развијања' самоиницијативе. радне дисци-
плине и политичке и грађанске свести. У том циљу 
у свакој казнено-поправиОЈ установи и у радним на-
сељима за изношење казне поправног рада органи-
з о в а е* се наставио-васиитни, културно-просветни рад 
и фискултурна настава.. 

План "и програм културно-просветног* рада и 
фискултурне наставе прописује министар унуто"-
шњих послова који руководи казнено-поправним^ 
установама односно радним насељем. 

Члан 60 
У к а зи ен о - поп рав и им установама основаће се 

стручно занатске и пољопривредне школе, кло и 
настава за опште образовање, а за неписмене ан"л-
фабетски течајеви. 

У поправним домовима за малолетни^ основаће 
се поред стручних занатских школа и школе за 
опште обоазсвање према узрасту и развоју мало-
летним. Ове школе имаће исти ранг као друге такве 
школе у земљи-

Члан 61 
За опште и стручно образовање основаће се 

библиотеке, из којих ће осуђени моћи узимати књиге 
на читање У слободним часовима.. Појединим осуђе-
ним може се дозволити да о свом трошку набављају 
и да читају књиге чија садржина, није у супротности 
са циљем преваспитавања осуђених. 

Члан 62 
Ближе одредбе о мерама за преваспита вање осу-

ђених прописује Министар, унутрашњих послова 
ФНРЈ. 

ГЛАВА VII 

Условни отпуст 

Члан 63 
Ако је осуђени издржао половину 'досуђене 

казне лишења слободе е принудним радом, казне 
лишења слободе или казне поправног рада* и по-
казао својим радом и владањем да се толико по-
правио Да се од њега не може очекивати даље 
вршење кривичних дела, може се условно отпустити! 
са' издржавања казне. Под истим условима осу-
ђени који се налази на издржавању казне лишења 
слободе е принудним радом у доживотном трајању 
може се условно отпустити кад је издржао петнаест 
година те казне. 

Ако се осуђени за време издржавања' казне на-
рочито истакао својим радом и владањем, може 
бити условно отпуштен и пре него што је издржао 
половину досуђене му казне. 

Условни отпуст тра је до истека времена на које 
је изречена казна, а У случају казне лишења- слободе 
е принудним радом у доживотном тра јању траје 
десет година, од отпуштања са издржавања те казне. 

Ако условно отпуштени до краја проведе време 
за које је условно отпуштен, не дајући повода за 
опозивање условног отпуста, сматра се да је казна 
извршена!-

.Члан 64 
О условном отпусту решава министар унутра-

шњих послова под чијим се непосредним руковод-
ством налази казнено-поправна установа у к о ј о ј осу-
ђени издржава казну, односно који руководи извр-
шењем казне поправног рада:-

Члан бб 
Осуђени који се налази на условном отпусту 

дужан је боравити у месту свог ранијег пребивали-
шта,, а ако овога нема, у месту свог последњег бо* 
равишта. Пребивалиште односно боравиште осуђени 
може мењати само по одобрењу отсека (одељења)' 
унутрашњих послова на чијем подручју пребива од-
носно борави. 

Члан 66 
Условни отпуст ће се опозвати ако условио от* 

.пуштени док је »а условном отпусту буде осуђен за1 

ново кривично дело које према степену своје дру-
штвене опасности и опасности учиниоца упућује на: 
то да разлози за условни отпуст више не постоје. 

Исто тако условни отпуст може се опозвати, ако' 
условно отпуштени напусти пребивалиште односно 
боравиште без одобрења надлежног државног ор-
гана или ако се из његовог држања, и понашања 
може закључити да разлози за условни отпуст више 
не постоје 

У случају опозивања, време проведено на услов-
ном отпусту не урачунава: се у извршење казне. 

Члан 67 
О опозивању условног отпуста у случају из ста.* 

ва 1 чл. 66 овог закона решава суд који је надлежан; 
За суђење за ново кривично дело, а у случају из 
става! 2 истог члана: о опозивању условног отпуста 
решава министар унутрашњих послова, који је донео' 
решење о условном отпусту. 

ГЛАВА VIII 
Извршење казне протериван^ 

Члан 68 
Казна протериеања извршује се упућивањем осу* 

ђеног на боравак изван места његовог пребивања. 
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односно упућивањем осуђено,г иа, принудни боравак 
у место које је У судској пресуди одређено-

Казна протериван^ из земље извршује се удаља-
вањем осуђеног са територије Ф е д е р е иви е Народне 
Републике Југ осл авије, а ако то није могуће, упу-
ћивањем осуђеног у одређено место његовог борав-
ка. док се не створе услови за његово удаљавање из 
земљ^. 

Ч л а н 69 

Ако је пресудом осуђеном .забрањен боравак у 
месту пребивања, позваће се да у одређеном року, 
који не може бити дужи од десет дана, напусти то 
место и да _ изјави у коме ће месту боравити. Осу-
ђени који у одређеном року не напусти место пре-
бивања. упутиће се принудно из тога места, У ново 
место боравка. Ако- се осуђени није изјаснио у коме 
месту жели боравити, упутиће се на боравак у место 
које одреди орган унутрашњих послова који казну 
извршује. 

Осуђеноме је забрањено да, за време издржа-
вања казне долази у место пребивања у коме му је 
боравак забрањен. За прекршај ове забране осу-
ђени ће се казнити казног поправног рада или ли-
шењем слободе до два месеца и упутити у друго 
место ша боравак. 

Члан 70 

За време трајања казне протериван^ осуђеном 
је забрањено да напушта место принудног боравка, 
ако је та забрана у судској пресуди изречена. Ако 
је место принудног боравка одређено у пресуди без 
забране напуштања тога места, осуђени може то 
место напуштати привремено по одобрењу отсека 
(одељења) унутрашњих послова на чијем се подруч-
ју место налази, али је дужан по истеку дозволе 
да се врати у то место-

Осуђени који за време трајања казне напусти 
место принудног боравка без одобрења надлежног 
органа унутрашњих послова, казниће се за прекршај 
казном поправног рада или казном лишења слободе 
до два месеца и принудно упутити у место принуд-
ног боравка. 

Члан 71 
Страни држављанин осуђен на казну протери-

ван^ из земље биће позван да напусти територију 
Федеративне Народне Републике Југославије у року 
који одреди орган унутрашњих послова надлежан за 
извршење казне. 

Ако страни држављанин у одређеном року не 
напусти територију Федеративне Народне Републике 
Југославаије, орган унутрашњих послова! надлежан 
за извршење казне одредиће му принудно боравиште 
док не напусти територију Федеративне Народне 
Републике Ју го е лав и је. 

Осуђени страни држављанин који напусти одре-
ђено место боравка казниће се за прекршај казном 
поправног рада или казном лишења слободе до Д®31 

месеца и принудно упутити на боравак у то место. 

Члан 72 
Док тр-.;е казна протериван^, страном држав-

љанину осуђеном на ту казну, забрањен је долазак 
на територију Федеративне Народне Републике Ју-
гос ливије. 

Осуђени страни држављанин који прекрши ову 
забрану казниће се новчаном казном до 10.000 ди-
нара или казном поправног рада или казном лишења 
слободе до три месеца, а по издржаној казни биће 
принудно удаљен са територије Федеративне На-
родне Републике Југослвије.' 

Члан 73 
Казну проширивања извршује отсек (одељење) 

унутрашњих послова на чијем подручју осуђени 
пребива односно борави 

. Ако је казна протерувања изречена уз другу 
времену казну, протериван^ врши отсек (одељење) 
унутрашњих послова на чијем је подручју осуђени 
издржао времену казну. 

Члан 74 
Административно-казнени поступак ио прекрша-

јима из ове главе води у првом степену отсек (оде-
љење) унутрашњих послова на чијем подручју осу-
ђени има боравиште. 

Члан 75 
Ближе одредбе о извршењу казне протериван^ 

прописаће Министар унутрашњих послова! ФНРЈ. 

ГЛАВА IX 

Извршење осталих врста казни 

Члан 76 
Казна губитка држављанстза извршује се бриса-

њем осуђеног из књиге држављана народне републи-
ке са назначењем броја и датума судске пресуде 
којом је ова казна изречена. 

Пресуду којом је изречена казна губитка држав-
љ а н и н суд доставља министарству унутрашњих по-
слова народне републике, које одређује брисање осу-
ђеног из књиге држављана. 

Министарство унутрашњих послова народне ре-
публике дужно је водити евиденцију осуђених на 
казну губитка држављанетва. 

Члан 77 
Казна губитка прев,а на стицање и вршење функ-

ција у друштвеним организацијама! и удружењима 
извршује се разрешењем осуђеног функције коју је 
дотле вршио у друштвеној организацији или удру-
жењу 

Извршење спроводи отсек (одељење) унутрашњих 
послова на чијем подручју се налази друштвена ор-
ганизација или удружење у коме осуђени врши функ-
цију- У томе циљу надлежни орган унутрашњих по-
слова затражиће од органа који претстава,а дру-
штвену организацију или удружење да осуђеног у 
одређеном року разреши функције коју врши. Ако 
орган К О Ј И п р е с т а в љ а друштвену организацију или 
удружење не изврши разрешење у одређеном року. 
друштвена организација или удружење може се за-
бранити по одредбама Закона о удружењима, збо ро-
вим, и другим јавним скуповима. 

Отсек (одељење) унутрашњих послова н,а чијем 
подручју осуђени борави дужан је о њему водити 
евиденцију по прописима које доноси Министар уну-
трашњих послова ФНРЈ. 

Члан 78 

Казна губитка права Јавног иступања извршује 
се спречавам, ем осуђеног да јавно иступа под својим 
потписом преко штампе или говором на« зборовима, 
на састанцима удружења и другим јавним скуповима. 

Извршење спроводи отсек (одељење) унутрашњих 
послова на чијем подручју осуђени борави. У том 
циљу .надлежни ооган унутрашњих послова дужан је 
водити евиденцију свих лица осуђених на губитак 
права! јавног иступања по прописима које доноси 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 
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Ако осуђени јавно иступи под С В О Ј И М потписом 
преко штампе или говором на зборовима, у удруже-
њима или ма где на јавном месту, казниће се за 
прекршај новчаном казном до 5.000 динара или ка-
зном поправног рада или казном лишења слободе до 
два месеца- Истом казном казниће се и лице које 
омогући осуђеном јавна иступања-

По пре кр ше ји ма из претходног става адмипи-
стративно-кезнени поступак у првом степену води 
отсек (одељење) унутрашњих послова. 

Члан 79 
Казна забране бављења одређеним занимањем 

извршује ес одузимањем дозволе коју је осуђени 
дотле имао за бављење тим занимањем. Ако осуђени 
постапи да се бави занимањем које му је збрањено, 
казниће - се за прекршај новчаном казном до 10.000 
динара или казном поправног реда или казном ли-
шења слободе до два месеце. 

Администратквно-казнени поступе« по прекпша-
јима из претходног става води у првом степену из-
вршни одбор среског или градског (реонског) народ-
ног одбора. 

Члан 80 
Казне' губитка бирачког права извршује се бри-

сањем осуђеног из бирачког списка. 
Брисање из бирачког списка спроводи народни 

одбор ксд кога се води бирачки списак у који је 
осуђени уписан по поступку предвиђеном у Закону о 
б ир ач к и м с.п и е к о в и м а • 

Члан 81 
Казну конфискациЈе имовине извршује надлежни 

суд по поступку предвиђеном у Закону о конфшж3 '-
цији имовине и о извршењу конфискације, а новчану 
казну гл казну поправљања штете по прописима' 
извршног поступка. 

Члан 82 
Казну губитка пр, па на пензију извршује над-

лежни државни орган доношењем решења о обустави 
исплате пензије. 

Члан 83 
Казна губитка права на државну службу извршује 

се доношењем решења о престанку службе ло по-
ступку предвиђеном У Закону о државним службе-
ницима. 

Казну губитка права1 нагдругу јавну службу из-
вршује друштвена; организација код које се осуђени 
налазио у јавној служби разрешењем осуђеног од 
дужности. 

Члан 84 
Казна туби«а чина извршује се по поступку 

предвиђен ом у прописима СУ добијању и губитку 
чина. 

Члан 85 

Казна губитка ношења почасног звања, ордена 
или одликовања извршује се по прописима о губитку 
тих прев а. 

Члан 86 
Казна губитка родитељских права извршује се по 

поступку; предвид ен ом у Основном закону о стара-
телот ву. 

Члан 87 
Административне казне лишења слободе, поправ-

ног рада и протериван^ извршују се сходно одред-
бама које су у овом закону предвиђене за извршење 
тих во ста казни. 

ГЛАВА X 

Трошкови извршења казне 

Члан 88 
Смртна казна, казна лишења слободе е принуд-

ним радом, лишења слободе, поправног рада и про-
териван^ извршује се о трошку државе-. 

Трошкове извршења осталих врста казни сноси 
осуђени. 

ГЛАВА XI 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 89 
Прописи о кућном реду у казнено-полравним 

установама донети пре ступања на. снагу овог за-
кона саобрезиће се прописима овог закона у року од 
шест месеци по његовом ступању на снагу. Док се 
то не . изврши, примењив,аће се прописи о кућном 
реду у казнено-поправним установама који су били 
на снази на даи ступања на снагу овог закона. 

Члан 90 
У року од шест месеци по ступању на снегу овог 

закона лицима која су пре ступања на сне1гу Кривич-
ног законика, осуђена на казну принудног рада без 
лишења слободе, ако су неспособна за физички рад, 
замениће се ова казна према-, прописима члана 34 
Кривичног законика. 

Неспособност за физички рад утврдиће комисија 
састављен? од. два лекара и једног службеника ор-
гана унутрашњих послова надлежног за извршење 
казне. 

О замени казне принудног реда без лишења сло-
боде решава суд који је донео пресуду у првом.сте-
пену на предлог органа унутрашњих послова над-
лежног за извршење казне. Орган унутрашњих по-
слова дужан је уз предлог доставити суду записник 
комисије која је констатовала неспособност осуђе-
ног за физички рад. 

Члан 91 
Упутства за извршење овог закона доноси Мини-

стар унутрашњих послова ФНРЈ-

Члан 92 
Министар народне одбране може оснивати војне 

затворе за издржавање казни војних лица које извр-
шују органи Министарства народне одбране и про-
писати све што је потребно у вези са издржавањем 
тих казни. 

Овлашћења дата овим законом Министру уну-
трашњих послова ФНРЈ има у погледу затвора и 
лица из предњег става Министар народне одбране. 

Члан 93 
Овај закон ступа на снегу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

У. бр. 1460 
12 октобра 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Лугославије 
Секретар. Претседник. 

Миле Перуничић с. р. др Иван Рибар, с. р< 
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789. 
На основу чл. 74, тач. 15 у вези са тач, 6 Устава 

ФНРЈ, а на предлог Праведника Владе ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославија издаје 

У К А З 

О ОБРАЗОВАЊУ МИНИСТАРСТВА ЗА 
НОВООСЛОБОЂЕНЕ КРАЈЕВЕ 

С обзиром ка нарочите потребе друштвеног, еко-
номског и културног живота крајева који су на 
основу Уговора о миру са Италијом припојени Феде-
ративној Народној Републици Југославија односно 
Народној Републици Хрватској и Народној Републи-
ци Словенији, и на потребу да се одреде посебни 
органи који ће се бавити искључиво организацијом 
државне управе и привреде у тим крајевима, као и 
целокупном проблематиком друштвеног, економског 
и културног живота тих крајева, а у циљу њиховог 
бржег унапредувања. Президијум Народне скупштине 
ФНРЈ одлучује: 

1) Образовати У саставу Владе ФНРЈ Мини-
старство за нозоослобођене крајеве као савезно-
р епу бл ик ане« о министарство. 

2) Влада ФНРЈ одредиће у сагласности е Владом 
•НР Хрватске и Владом НР Словеније који ће послови 
државне управе прећи у надлежност Министарства 
за новоослобођене крајеве. 

3) Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 1506 
23 октобра 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративна Народне Републике Југославија 
За Секретара 

Потпретседник, Претседник, 
'М. Пијаде, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

790. 
На основу чл. 74 т?ч. 13 Устава ФНРЈ а на пред-

лог Претседник® Владе ФНРЈ, Президијум Народне 
скупштине Федеративне Народне Републике Југо-
слав^ доноси 

У К А З . 

О ПОСТАВЉАЊУ МИНИСТРА ЗА 
НОВООСЛОБОЂЕНЕ КРАЈЕВЕ 

Сагласно Указу Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ о образовању Министарства за ново ослобо-
ђене крајеве од 23 октобра 1948 године, 

поставља се за Министра за новоослобођене кра-
јеве генерал-лајтнант Југословенско армије Већеслав 
Хсљевац, народни посланик Народне скупштине 
ФНРЈ. 

У. бр. 1507 
23 октобра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославија 

791. 
На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ а на пред-

лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративна Народне Републике Југославија доноси 

У К А З 

Установа републиканског значаја: Институт за 
рибарствену биологију у Ровињу одређује за уста-
нову опип те државног значаја. 

Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 1505 
23 октобра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративна Народне Републике Југославија 

За Секретара 
Потпретседник, Претседник, 

М. Пијаде, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

792. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ, за- доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Пр ете единка При-
вредног савета Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗРАЧУНАВАЊУ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА. ДОБИТИ, 
РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, АМОРТИЗАЦИОНОМ ФОН-

ФУ, ФОНДУ РУКОВОДСТВА И ЦЕНТРАЛНОМ ФОН-
ДУ ПРЕДУЗЕЋА ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИЦЕ 
ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА КОЈА ВРШЕ ПРЕ-

ВОЗНЕ УСЛУГЕ 

Члан 1 
Прописи ове уредбе односе се ка државна- при-

вредна предузећа] трговачке морнарице онштедржав-
Н1011* значаја која врше услуге превоза1 робе и пут-
ника. 

Члан 2 
Продајна цена превоза поморског саобраћаја 

састоји се из ниже наведених елемената: 
1. Трошкови материјала -
2. Плате особља у експлоатацији са додацима 

I. Трошкови превоза 
3. Амортизација 
4. Осигурање брода и посаде 
5. Режија брода (погонска1' режија) 

II, Цена коштања превоза 
6. Трошкови управе и продаје 

а) трошкови управе предузећа 
б) допринос АОР-у 
в) допринос за кадрове 

7. Посебни по јединацни трошкови 

За Секретара 
Потрретседник, 

М. Пијаде, с. р. 
Претседник, 

др. И. Рибар, с. р. 

III. Пуна цена коштања превоза 
8. Добит 
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IV. Цена превоза 
9. Порез на промет -услуга 

V. Продајна цена превоза 
Претседник Савезне планске комисије на предлог 

Министра поморства ФНРЈ, прописаће посебним 
упутством шта обухватају поједини елементи пуне 
цене коштања превоза. 

Члан 3 
Продајна цена превоза утврђује се иа. основу 

норматива! и своди на јединицу превоза (1000 тонских 
Односно 1000 путничких миља). 

Члан 4 
Нормативе за трошкове превоза (елементи под 1 

и 2 из чл. 2) потврђује Савезна! планска комисија, ша 
предлог Министра поморства ФНРЈ. за свако преду-
зеће на основу просека норматива свих бродова! од-
носног предузећа- (гране пловидбе). 

Остали елементи из чл. 2. осим елемената под 
4 и 7. утврђују се у одређеним носиоцима, на тро-
шкове превоза (збир елемената под 1 и 2). 

Трошкови осигурања броша и посаде (елеменат 
под 4 из чл. 2) утврђују се у апсолутном износу на 
основу пој един ачних износа осигурања свих бродова' 
једног предузећа. 

Посебни пој.единачни трошкови (елеменат под 
7 из чл. 2) утврђује се према стварно учињеним 
трошковима, а где је то могуће, нормирају се У 
постотку на трошкове превоза.. 

Висину амортизационо стопе (за елеменат под 3 
из чл. 2) одређује Министар финансија ФНРЈ на 
предлог Министра поморства ФНРЈ, а уз сагласност 
Пр ете единка Савезне планске комисије. 

Постотку режије брода (погонске режије) и 
трошкова! управа и продаје (елементи- под 5 и 6 из 
чл. 2) одређује Министар поморства ФНРЈ у с а г л з ц 
сности оа Претеедииком Савезне планске комисије: 

Члан 5 
Амортизација основних средстава (пловних једи-

ница, зграда, инсталација, транспортни« средстава 
итд.) државне трговачке морнарице врши се у циљу 
замене основних средстава! утрошених у току екс-
плоатације као и њихових великих оправака и плана 
одржавања. 

У ту сврху предузећа уносе у индивидуалне пуне 
цене коштања превозних услуга своје нормиране 
амортизационо износе. Нормирани амортизациони из-
носи добијају 'се када .се одређена амортизациона 
стопа примев* на- нормиране трошкове превоза од-
носног предузећа. 

Члан 6 
Висину дела .амортизации, који ће се употребити 

из велике оправке и план одржавања у појединим 
предузећима одређује Министар финансија ФНРЈ у 
сагласности си I Гретое динком Савезне планске коми • 
сије на предлог Министра поморства, ФНРЈ, а е обзи-
ром на стање основних средстава односног предузећа. 

Делови амортизационих износа који ће се упо-
требити за велике оправке, сачињавају амортизаци-
они фонд предузећа, којима она самостално управ-
љају на основу одобрених привредних и финансиских 
планова. 

Члан 7 
Предузећа полажу износе амортизација Државној 

инвестиционој бавили до 15-ог у месецу на! укупну ко-
личину извршених превоза у протеклом месецу, и то: 

а) износе који служе за замену основних сред-
става у корист опште државног амортизационо^, 
фонда., а 

б) износе који служе за покриће великих опра* 
вака и одржавање у корист амортизационо? фонда 
предузећа. 

Члан 8 
Средства општ еда живиот смортизационог фонда 

служе за замену утрошених основних .средстава У 
ту .сврху Влада ФНРЈ може да располаже средствима 
општедржавног .амортизацмоног фонда у висили из-
носа уплате које су предузећа! извршила. 

Члан 9 
Чланови б, 7, 8 танка а,, 9 и 12 Уредбе о оганте-

државном амортизационом фонду рударске и инду« 
стриске производње и амортизационом фонду др-
жавних рударских и ин ду стр неких предузећа, односе 
се и на предузећа трговачке морнарице општедржав-
ног значаја. 

Члан 10 
Добит коју остварују предузећа састоји се из 

планске, и кадшганске добити. 
Планска! добит је саставни део -планом утврђене 

цене превоза. 
Планска добит остварује се применом стопе до;-: 

бити на планске трошкове превеза једног предузећа!. 
Надпланска добит остварује се снижењем нор-

мираних трошкова материјала, плата и у постотку 
одређених трошкова погонске режије и трошкова' 
управе и продаје бољим просторним и временским 
коришћењем бродова, бољом организацијом посла 
као и уштедом на материјалу изнад плана. 

Члан 11 
За свако предузеће трговачке- морнарице опште-

државног значајан Влада. ФНРЈ, на предлог Претсед-
ник, з Привредног савета Владе ФНРЈ, одређује по-
себну стопу добити. 

Члан 12 

Планска добит р а с п о д е л и ^ се иа следећи начин: 
еО за уплату контролног износа; 
б) фонду руководства према даљим прописима 

ове уредбе; 
в) до 20% на слободно располагање предузећа? 
г) до 10% на слободно располагале Одминал^®-

т и ви о-[оперативног руководиоца,; 
д) остатак добити распоређуј«, се финансиски®! 

планом предузећа. 
Постотак планске добити, којим предузећа!, и ад-

министративно-оперативни руководилац могу слобод-
но располагате, одређује Министар финансија ФНРЈ 
»а предлог Министра поморству ФНРЈ. 

Остварена на дисанска добит расиоделиће се на 
следећи начин: 

а) за допринос фонду руководства по одредби 
чл. 17 ове уредбе; 

б) до 20% на слободно располагање предузећа; 
в) остатак за плаћање у буџет. 
Постотак нашпланске добити мојим ће "предузећа' 

слободно расно лагати је исти који је одређен у ст. 
2 овог члана, 

Члан 13 
Дао планске и нади данске добити којим преду* 

зеће и административно-оператИБНИ рук оводилац сло-
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бедно располажу, лео же се употребити 'искључиво 7 
следеће сврхе: 

а:) за мање потребо рационална авдиј е и »абаику 
(Ситног инвентара1; 

о) за техничка и технолошка испитивања'; 
г) за побољшање сигурносних уређаја и хигијен-

ски« услова рада који нису предвиђени планови. 

Члан 14 
Наплата превозник услуга врши се иа основу од-

ређених тарифа, и то посебно за путнички, а посебно 
за) робин саобраћај. 

Тарифе превозних услуга прописује Привредни 
савет Владе ФНРЈ иа предлог Министра поморства 
ФНРЈ. 

Укупан приход по тарифи за превозне услуге 
.треба, по правилу, да покрије укупну планску про-
дајну цену превоза предузећа трговачке морнарице. 

Уколико услед државне политике цепа тарифа 
буде одређена нижа него што Је у предњем ставу 
наведено, орган који доноси тарифе одредиће исто-
времен« како ће се настале разлике надокнади™. 

Тарифске повластице з^ превоз путника или робе, 
уколико мису законом прописане, одобрава Влада 
ФНРЈ. Наплаћени износи тарифе који се јављају 
услед повластица, предузећа! трговачке морнарице 
обрачунавоју па' савезним буџетом. 

г) овлашћује се Министар поморства ФНРЈ да, 
у са ла сн ости са Министром финансија ФНРЈ, може 
повисити допринос за фонд руководства из на дп дан-
ске добити до 50%, ако предузеће снизи пуну цену 
коштања превозне услуге преко 20%. 

Члан 18 
Средству фонда руководства употребиће се: 
а) за посебне награде уд аршинима, новатором а и 

р аци опализато р и ма као и другим на раду истакнутим 
члановима посаде, зан ов едиктима бродова' као и 
оставим радницима и елу жб ©нитима предузећа, 

б) за стручно уздизање чланова посаде, радника 
и службеника предузећа; 

в) за изградњу станова породицама чланова 
посаде, радника и службеника предузећа; 

г) за. изградњу социјалних установа чланова 
посаде, радника и службеника предузећа (обданишта, 
дечјих јасли, ученичких домова, амбулантата, мензи 
и т. сл.); 

д) за изградњу културних установа чланова по-
саде бродова, радника и службеника (клубова, би-
блиотека, читаоница!, биоскопа-, спортски« игралишта 
и т. сл.). 

Из фонда руководства, не могу се »зарађивати 
директори предузећа и њихови заменици односно 
помоћници. 

Члан 15 
Код сваког предузећа оснива се фонд руко* 

водства а код административно-оперативног руково-
диоца централни фонд. 

Члан 16 
Средства фонда руководства остварују се из 

остварене планске и надпланске добити предузећа 
иа основу одређени« стопа'. 

Стопу доприноса из планске добити одређује за 
шако предузе ћ е админис тра тивко -оп еративн и руко -
водилац по следећем обрасцу: 

* П Х Ф 
в/оо = при чему значе: 

Д 
П = планирани годишњи износ свих плата чла-

нова посаде бродова и осталих радника и службеника 
предузећа; 

ф — општи рачунски фактор; 
Д = предвиђена планска ' добит одређеног пре-

дузећа. 
Општи рачунски фактор прописује Претседник 

Привредног са в апа Владе ФНРЈ, на предлог Мини-
стра поморства ФНРЈ, а ио претходном мишљењу 
Централног одбора Једине тв сних синдиката Југо-
славије. 

Члан 17 
Постотак доприноса за фонд руководства из 

остварене шдпланске добити одређује се на следећи 
наташи: 

а) ако предузеће снизи пуну цену коштања, изу-
зимајући елементе под 4 и 7 из чл. 2. до 5% онда 
ће се од износа надпланске добити уплатити у фонд 
руководства 10%; 

б) ако предузеће снизи пуну цену коштања, 
^узимајући елементе под 4 и 7 из чл. 2, до 10% 
онда ће се од износа надпланске добити уплатити 
у фонд руководства' 15%; 

®) ако предузеће снизи пуну цену коштања, 
изузимајући елементе под 4 и 7 из чл. 2, преко 10% 
онда ће се од износа надпланске добити уплатити у 
фот& руководства 20%. 

Члан 19 
Фондом руководства управља директор преду-

зећа. 
Директор је дужан д а се при употреби •средства 

Фонда руководства саветује оа запев едиктима бро-
дова и њиховим синдикални®! п одру ЖНИ1Ц ама односно 
са еиндикалном подружницом саме управе преду-
зећа!. Синдикалне организације могу на одлуке ди-
ректора ставити СВОЈ е прим едбе надлежном админи-
стративно-оперативном руководиоцу. 

Члан 20 
Централним фондом управља административно -

оперативни руководилац при коме се централни 
фонд налази. 

Члан 21 
Сва предузећа су дужна д а уплаћују у централни 

фонд овог админиетративно-оператквмог руководиоца 
5.% од износа свог фонда руководства. 

Средства централног фонда употребиће се за 
награде директорима предузећа, њиховим заменици-
ма односно помоћницом«, као и осталим истакнутим 
радницима и службеницима предузећа. 

Члан 22 
Предузећа која немају довољну планску добит 

израчунава^ допринос за фонд руководства приме-
ном рачунског фактора из чл. 16 ст. 2 као промила 
на укупан износ плата и додатака свих чланова по-
сада бродова и осталих радника и службеника, пре-
дузећа. 

Предузећа која имају стварну пуну цену кошта-
ња превоза неоправдано већу од планиране губе за 
односни обрачунски период право на допринос за 
фонд руководства'. О оправданости већих трошкова 
одлучује административно-оперативни руководилац. 

Члан 23 

За угоститеља® услуге које се чине путницима 
на путничким бродовима 'или на оним бродовима' који 
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и делимично превозе путнике, поступиће се према 
прописима Уредбе о трошковима и добити државних 
уто ст и т е љских пр едуз е ћа. 

Члан 24 
Ближа упутства за спровођење ове уредбе до-

носи Министар поморства ФНРЈ. 

Члан 25 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југо славије", а примењиваће се од 1 јануара 
1949 године, осим чл. 23, чију ће "примену одредити 
Министар поморства ФНРЈ накнадно, својим реше-
њем, 

22 октобра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

793. 
На основу чл. И у вези чл. 6 Уредбе о финанси-

рању и финансиској контроли инвестиција савезног, 
републиканског и локалног значаја, а у сагласности 
са Претседником Савезне планске комисије, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОДНОШЕЊУ СИТУАЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ 
РАДОВЕ У 1948 ГОДИНИ 

I. — За инвестиционе радове савезног, републи-
канског и локалног значаја које изводе државна 
грађевинска предузећа 

1) Државна грађевинска предузећа савезног, 
републиканеког и локалног значаја дужна су да све 
радове извршене до 1 октобра 1948 године обрачу-
нају и привремене ситуације поднесу на оверу и 
наплату према постојећим преписима најкасније до 
10 новембра 1948 године, а ситуације за октобар — 
до 15 новембра' 1948 године. 

2) Државна грађевинска предузећа дужна су да 
у будуће врше обрачун извршених радова редовно 
крајем сваког месена и ситуације подносе на оверу 
и наплату најкасније до 10-тог наредног месеца. 

3) Изузетно, државним грађевинским предузе-
ћима републиканског гл локалног значаја која због 
недостатка кадрова нису у стању да на- време под-
носе на наплату привремене ситуације састављене 
према постојећим прописима о структури цене, могу 
министри грађевина народних република, у сагла-
сности са министрима финансија народних република, 
дозволити да привремене ситуације састављају и 
подносе на наплату према крупним показатељима 
утрошка радне снаге и материјала Министарства 
грађевина ФНРЈ из 1948 године, о чему се извештава 
грађевинско предузеће и државно кредитно преду-
зеће (Државна инвестициона банка — за оепубликан-
ска грађевинска предузећа, а Народна банка — за 
локална грађевинска предузећа!). ** 

Ситуације према крупним показатељима исто та-
ко ће се састављати на преписаном »формулару и 
предња (прва) страна попуњавати иа досадашњи 
начин; на остале стране, одређене за уношење мера, 
количина итд., уносиће се следеће: 

а) опис објекта, 
б) одобрене површине по статичком • плану, 

подељене ио етажама код високих градњи са назна-
ком цифре и вредности по крупним показатељима, и 

в) израђене количине, обрачунате по фазама 
крупних показатеља, за све градње. 

Уколико грађевинско предузеће установи да си-
туацијом састављеном према крупним показатељима 
не може обухватити све издатке, односно да- ће због 
тога запасти у финансиска тешкоће, — може ову 
ситуацију касније заменити ситуацијом према посто-
јећим прописима о структури цене, тј. састављеном 
на досадашњи начин. 

4) Дефинитивне (окончане) ситуације састављаће 
се и даље према постојећим прописима- о структури 
цене. 

5) Сва државна грађевинска предузећа савезног, 
републиканског и локалног значаја дужна су да 
за стање радова на дан 31 децембра 1948 године са-
ставе рекапитулативну обрачунску годишњу ситуа-
цију по постојећим прописима о структури цене. без 
обзира да ли су у току године подносила ситуације 
према крупним показатељима или према структури 
цене. 

Рекапитулативне годишње ситуације поднеће гра-
ђевинска предузећа државним кредитним предузе-
ћима најдал>е до 31 јануара 1949 године. 

II. — За инвестиционе радове савезног, републи-
к а н е ц и локалног значаја које изводе инвеститори 
у сопственој режији 

1) Инвеститори који изводе инвестиционе ра-
д о в е у сопственој режији дужни су да најкасније 

до 31 октобра 1948 године поднесу ситуације о свим 
радовима извршеним у овој години до 1 октобра 
1948 године, а ситуације за октобар — до 15 новем-
бра 1948 године, кредитним предузећима код којих 
су им инвестициони кредити одобрени (за инвести-
ције савезног, републиканеког, покрајинског и 
обласног значаја као и еа инвестиције из појединих 
градских букета — Државној инвестиционој банци, 
а за инвестиције локалног значаја — Народној 
банци). 

Инвеститори могу састављати ситуације било по 
постојећим прописима о структури цене. било према 
крупним показатељима. Инвеститори су дужни да и 
у будуће на исти начин подносе ситуације о изврше-
ним радовима са стањем радова на крају месеца, и 
то најдаље до 10-о.г наредног месеца. 

2) Сви •инвеститори дужни еу да, за стање радова 
на дан 31 децембра 1948 године саставе рекапитула-
тивну обрачунску годишњу ситуацију по прописаној 
структури цене, без обзира да ли су у току године 
•подносили ситуације према крупним показатељима 
или по постојећим прописима о структури цене. 

Рекагштулативне годишње ситуације инвестито-
ри има да поднесу кредитним предузећима најдаље 
до 31 јануара 1949 године. 

3") Инвеститори који изводе радове у сопственој 
режији моћи ће и даље користити на досадашњи 
начин отворене инвестиционе кредите. 

III. — Техничка упутства за извршење ове на-
редбе издаваће Државна инвестициона банка ФНРЈ. 

IV. — Ова населба ступа на. снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије" . 

Бр. 38168 
22 октобоа 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 
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Лретседништво Владе ФНРЈ по извршеном 
сравне њу са изворним текстом, установило је да се 
у тексту Уредбе о платама радника и ученика у 
дрвној, хемиакој, медицинској, прехранбено^, тек-
стилној и одевној и дуванској индустрији, инду-
стрији стакла, папира!, целулозе и дрвењаче. коже, 
обуће и гуме, објављеној у ,,Службеном листу ФНРЈ 
бр. 86 од 9 октобра 1948 године поткрала ниже на-
веден,, грешка те даЈе следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА У 
ДРВНОЈ, ХЕЛЕНСКОЈ, ЛИЕДИЦИНСКОЈ, ПРЕХАН-
БЕНОЈ, ТЕКСТИЛНОЈ И ОДЕВНОЈ И ДУВАНСКОЈ 
ИНДУСТРИЈИ. ИНДУСТРИЈИ СТАКЛА, ПАПИРА, 
ЦЕЛУЛОЗЕ И ДРВЕЊАЧЕ, КОЖЕ, ОБУЋЕ И 

ГУМЕ 

У поднаслову чл. 15 уместо: ,,Додатак за непо-
средно запослење'' треба да стоји: „Додатак за 
непрекидно запослење". 

Из Претседништва Владе ФНРЈ,, 15 октобра 1948 
године. 

На* основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
сиат® ФНРЈ, Президијум Народе скупштине Феде-
р а ти вие Народне Републике Југ осл авије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст умешност у коман-

дова«^, осведочени рад н,а, остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободил.ачке бербе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ И РЕДА: 
поручник Броз Вјекослава Владимир. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потп уковник Башић Пере Петар; 
мајори: Минић Михајла-Марчин Вуксан. Шћ е па-

нов ић Петра Радоје .Томовић Ђуре Јован и Занино-
вић Петра др Винко; 

капетани: Др ени« Ивана Винко и Ласкаш Да-
вида Милош; 

поручници: Гњатовић Јована, Душан, Грозданић 
Николе Милан, Томић Илије Мирко и Трбојевић 
Петра Миле; -

потпоручници: Басара Глише Никола и Рудић 
Павла Лука!-, 

заставници: Ћеран Николе Стево, Филиповић 
Милоша Милева, Фрлета Павла Блаж и Јеринић Ми-
лана Никола. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Радовановић Максима Јово-Јоваш, То-

мовић Ђуре Јован и Заниновић Петра др Винко; 
капетани: Бајић Петра Бошко, Брујић Раде Ми-

лан, Долнићар Петра Алојз, Германовић Симе Ду-
шан, Јаконови1* Стјепана Јосип, Марсенић Ивана 
Иван, Маровић Саве Илија, Милеуснић Раде Стево, 
Милиновић Јована Перо, Раја« Милоша Бранко, 
Рендулић Миле Марко, Рисојевић Стевана Миленко, 
Секулић Стевана Ђуро, Тојага Николе Душан, Тр-
куља Станка Васо, Врга Раде Љубан и Вујичић 
Ар ана Игњо; 

поручници: Ал бах ар и Леона Дила, Баук Фрање 
Марко, Бјелаш Петр.а Јован, Бјелајац Кате Пајо, Чух 
Дане Никола, Детлић Васе Вељко, Фредотовић Мате 
Кузман, Хинић Ву је Дане, Јајић Илије Ђуро, Јова-
новић Божидара Чедомир, Кртинић Дине Ђуро, Ма-
ћешић Марка Саво, Орешковић Дане Николе, Пекић 
Милоша Миле, Радаковић Николе Ђоко, Шковран 
Стевана Стеван, Шопић Давида Петар, Томић Илије 
Мирко, Ведрина Петра Звонимир и Вучичевић Ђуре 
Васо; 

потпоручници: Бабић Гојка Мирко, Ленац Ловре 
Антун, Љубојевић Миле Ђуро, Мандић Николе Лука. 
Маричић Илије Петар, Медаковић Николе Урош, 
Мутић Ђуре Јово. Нишевић Љубана Бранко. Но-
ваковић Тодора Васо, Остојић Адама Јован, Ралић 
Петра Душен. Скакић Миливоја Милош, Томичић 
Тоде Васо и Вигњевић Миле Ђорђе; 

заставници: Јеринић Милана Никола, Плавшић 
Ђурђа Владо, Прибић Боже Милан и Рајачић Владе 
Илија; 

питомац Савић Рајка Тихомир. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Босанец Раде Мирко, Дреник Ивана 

Винко, Млађан Јанка Јован и Житник Франца Ратко; 
поручници: Чанковић Јове Илија, Ћурчић Ђуре 

Милен, Кла дар Душана Јован, Грозданић Николе 
Милан и Студент Стеве М~не. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Заниновић Петра др Винко; 
капетани: Обершлик Карла Јеремија, Ласкаш 

Давида- Милош, Радојковић Жике Драгутин и Су-
жњевић Милана Љубомир; 

поручници: Брзовић Антуна - Јосип, Булатовић 
Саве Милорад, Чадеж .Луке Игњац, Дукић Ђуре 
Мирко, Франчетић Александра др Ружа. Грубић 
Миховила, Невен, Хаџимани Сулејмана Сабрија, Јо-
вовић Живка Перо, Кендел Стјепана Иван, Петр ис 
Антуна Милан, Пицул Ернеста Рико, Росић Луке 
Саво, Шулц Фрање Фрањо и Томић Илије Мирко; 

потпоручници: Чанковић Илије Илија, Ћуић Ми-
лана Раде, Дргања Гјуре Жељко, Гвоздић Николе 
Љубан, Јеличић Петра Бранко, Ножић Петра Јосип, 
Квакић Ивана Славко, Мартиновић Косте Илија, Ми-
росављевић Милана, Светозар, Павлић Стјепана Па-
во, Реизер Јосипа Јосип, Рудић Павла Лука, Руме-
новић Јураја Марко, Селимовић Ђуре Деса, Терзић 
Митра! Милорад. Томић-Бера Томе Анђелко. Вигње-
вић Миле Ђорђе, Вишић Остоја Милорад и Вуко-
бр,атов ић Драгића Бранко; 

заставници: Бурсаћ Милана, Никола, Дражић Ан-
дрије Мавија, Ђоковић Петра Сретен, Филиповић 
Милоша Милева, Фрлета Павла Блаж, Иванковић 
Мартина Карло, Јерковић Николе Савка, Масникоса 
Јована Марко, Стојаковић Јована Стево, Вулетић 
Ђуре Мирко и Зарубица Драгише Миленко; 

војни чиновници: Дуг отпија Паје Станка, Ђекић 
Максима Јелена, Мраовић Милоша Милица и Нико-
лић Марка Косана. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД ПЗ РЕДА: 
мајор Томичић Филипа Ђуро; 
капетан Новацев Авакум,а др Светозар; 
поручници: Цабунац Јоце Саво, Фантони Р а ј -

мунда др Марцел, Гвозденовић Зарије др Гојко, Ху-
зиак Милана Милан, Јовалекић Јована Митар, Кљу-
чао Луке Стане, Крижанић Леонарда ЈБубо, Нуиш 
Мате др Милан, Палмар др Иван, Пани јан Мартина 
др Здравко, Ришави Фрање др Антун, Шули Фрање 
Фрањо и Жид Антона Фрањо; 

потпоручници: Аџић Вуке Мојсије, Грујић Ђуре 
Стојан, Кораћ Панте Миладин, Матуш ек Јосипа Јо-
сип и Симић Василија Бошко; 
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заставници: Драгишић Андрије Петар, Ћеран 
Ђуре Драган. Ђујић Јове Илија, Филковић Кате 
Јанко, Глумац Јована; Владимир, ^орозовић Мустафе 
Фадил, Иванковић Мартина Карло, Јановић Андрије 
Марко, Кајфеж Миле Никола, Кзстадиновић Павла 
Стево, Лаука Павла Андрија, Микулић Ђуре Иван, 
Милановић Хранислава Радивоје, Плавец Стјепана 
Никола, Скендеровић Нурија Хусреф, Субић Петра 
Лазар и Зу ичевић Ибрахима Енвер; 

војни чиновници: Бачић Ивана Драгутин, Баста 
Људевита Љубица, Раденковић Миле Даница, Ра-
дић-Марковић Косте Стојанка. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
војни чиновници: Бачић Ивана Драгутин, Бано-

вић Михајла Војислав Барух Самуела Лела, Баста 
Људевита Љубица. Деспот 'Павла Невенка, Џамбо-
Фрање Штефица, Раденковић Миле Даница, Радић-
Марковић Косте Стојанка, Слодеј Марије Бланка, 
Стипанчев Антона Томо и Векић Лазе Мира. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
војни чиновници: Бубало Илије Боја, Ђедовић 

Маркова Јованка, Мартиновић Видова1 Цвијета, Мар-
тиновић Шћепе Јованка и Таталовић Јосипа Дра-
гица. 

Бр 80 
22 .априла 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и меда:-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снаш ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федера-
л н е Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се За показану храброст, умешност у команде-

»ању, осведочени ред на остварењу братству и једин-
ства међу нашим народима и стечене заслуге за ши 
»од у току народи ооо ло борилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
пуковник Јовановић Ђорђа Јефто. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
пуковник Колб Елидија Вјекослав; 
потпуковник Ђерковић Николе Јован. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД. II РЕДА: 
потпуно ЕПИЦИ: Божић Сергијев Богдан, Цар Ни-

коле Ђуре и Ђерковић Николе Јован; 
мајор Дамјановић Раде Момчило; 
капетани Илић Цветка Радомир и Миљковић Ми-

лете Никола, Стојовић Ников Миладин; 
поручници: Бјелић Илије Петар, Ђаковић Ђуре 

Милан и Јојић Николе Драгутин; 
потпоручници: Дакић Михајла Јован, Мишковић 

Миле Никола, Ордић Петра Милан, и Торбица Јо-
вана Милан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
пот пуковници: Бруновић Стјепана Милан, Драп-

шин ћ Саве Душан и Дуловић Јоксима Нешко; 
мајори: Антонић Јосипа Миховил, Диздар Су-

лејмана Мујо, Сибинчић Станка! Милан, Сузић Ми-

хаила Дмитар, Шајатовић Марка Јанко, Шетрајчић 
Ивана Фердо, Томаш "Ивана Казимир и Видачек Ни-
коле Фрањо; 

капетани: Бани певић Петра Васиљ, Веслач Ђуре 
Мирко, Богдановић Јове Мирко-, Ћуић Миле Никола, 
Думановић Петра Стеван, Јовановић Миливоја Божо, 
Косановић Саве Саво, Которанин Ђуре Миле, Л е т у 
»ица Луке Тодор, Матешић Миле Нинко, Милино-
вић Јове Перо, Миочиновић Јована Вукашин, Нише-
вић Николе Јован, Плећаш Симе Јанко, Прерадовић 
Ђуре Драган, Стаић Милића Милић, Трбојевић Сте« 
вана Љубан, Видаковић Боже Стјепан, Врачар Сте-
пана Душан, Вујић Стевана Дмитар, Зорић Ђуре Лазо 
и Зубановић Стојадина Војислав; 

поручници: Баста Миланка' Илија, Богдановић 
Михаела Петар, Божић Станка Ђуро, Бубало Раде 
Миле, Чирак Раде Раде, Делић Л е т е Душан, Дукић 
Илије Раде, Ерцег Луке Шпиро, Ганић Игњата Ми« 
лан, Јанић Алексе Гојко, Јанковић Луке Мирко, Јо-
јић Николе Драгутин, /Бешовић Милоица Стево, Маи 
летић Ристе Милован, Матијевић Николе Милутин, 
Медић Луке Стево, Медић Вида Васко, Мунижаба 
Милана Лука, Обрадовић Јове Петар, Орешковић1 

Дана Никола, Пепић Стевана Никола, Ракић Јовама 
Слободан, Сикирица Мојсија Јанко, Станивуковић 
Марка Стево, Станковић Ристе Илија, Шупица! Ни-: 
коле Петар, Тртица Илије Стојан, Видовић Станка 
Милан, Видовић Обрада Стеван, Вујновић Ђоке Миле 
и Златановић Владимира Душан; 

потпоручници: Бућан Шпире Смиљко, Бурсаћ Јове 
Душан, Ћелић Саве Ђуро, Граховац Станише Стојан, 
Гулан Петра Душан, Лукић Проке Милош, Медић 
Раде Јово, Михајловић Ђуре Никола., Мирић Тодора 
Душан, Митар Ивана Којо, Ласкаш Миле Илија, Ли-
вац Анте Стјепан, Скомнић Стевана' Никола, Штрбац 
Саве Милан, Шарић Мартина Фране, Торбица. Јо-
ва та Милан, Трбојевић Илије Никола, Веселица Јан-
ка Бранко, Видас Јосипа Маријан, Витас Петра Ђуро, 
Зорић Павла Петар и Жиљковић Драгутина Све-
тозар. 

ОРДЕНОМ ПАР ТИ 3 А+4СК Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
пот пуковник Павловић Душана Раде; 
мајори: Колин Људевита Мато, Павловић Душана 

Милан и Почуча Илије Петар; 
капетани: Булатовић Раде Радоје, Ђумић Томе 

Богдан, Крајновић Стевана' Димитрије, Плавшић Ђуре 
Петар, Прерадовић Ђуре Драган и Рајковић Боже 
Војислав; 

поручници: Дрпић Стеве Љубомир, Илић Ми-
лана Богдан, Иванишевић Мојсија Стеван, Љушти на-
фи липа Новак, Матко Владимира) Алојз', Паповић 
Шпире Милан и Шопар Дане Милан; 

потпоручник Миљуш Мила Петар. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор: Миленковић Мијата: Љубодраг; 
капетани: Матковић Делимир® Златко, Мрњеед 

Јакоба Јанко и Темелиевски Дине Васиљ; 
поручници: Дружинец Палента Јосип, Дудок Ми-

ше Јанко, Лазић Лазе Миланко, Папић-Папо Хаим 
Бењамин, Продановски Димитров Томо ,Савановић 
Милана Душко, Светле чић Ивана Антун, Ваид ек Ма-
те Мато и Вујошевић Неше Светозар; 

п от поручници: Булајић Благоја Божедар, Бурсаћ 
Јове Душан, Човичковић Стеве Живко, Ћургус Саве 
Милутин, Гвардиол Шиме Жељко, Хашк Стјепана 
Звонимир, Корица Станише Јово, Ковачевић Љубо-
мира Милош, Милаковић Јово Миланков, Мишетић1 

Томе Павао, Мишковић Миле Никола, Мусић Јована 
Станко, Пирин Луке Мишко, Станојевић Милутина 
Љубомир, Трговчевић Симе Драган и Веселинов^ 
Павла Јодан; 
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заставници: Берк оп ед Алојза Алојз, Благдани^ 
Кризана Нино, Бурсаћ Миста Стево, Главан Јанеза 
Иван, Ка јтез I а вр е Милутин, Мудеризовић Ризе Ке-
мал, Новаковић Митра Живко, Обрадовић Радивоја 
Милослав, Павличић Јурага Драго, Савић Пер'е Рацко, 
Солар Лазе Гојко, Станишта Раде Николе, Ускоко-
вић Васе Вукосава. Васиљевић Стевана Лука и Вељ-
ковић Јосипа Душан: 

војни чиновник Радовановић Будимира Милета.. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II] РЕДА: 
мајори: Ћурувија Петра Тодор, Дими три јевић Ди-

митрија Мића, Георлијевић Паје Стеван, Илић Сре-
тена Вукашин, Јеловац Ћирка Милош, Јовановић 
Милке Милован, Костић Никоше Станиша, Краљевић 
Симеуна Игнац, Михајловић Светислава Милан-Емил, 
Новаковић Војислава Драгиша., Николић Драгомира 
Живан, Петрић Људевита Карел, Поповић Јанићија 
Боривоје, Поповић Давида" Радмило, Прелевић Ги-
шов Милован, Станковић Ђорђа- Душан. Стојаковић 
Милана Милан, Барбић Радоја Здравко, Војводић Ми-
лије Петар и Живановић Петр® Велимир; 

капетани: Басурић Илије Слободан, Церовић 
Цвјетка Светислав, Цревар Стојана Милош и Стан-
ковић Димитрија Владимир; 

поручници: Аврамовић Радојка Петар, Ђорђевић 
Братислава Жарко, Ђурашковић Милоша Ратомир, 
Којић Светолика Гвозден, Ровчшин Милована Ра-
дивоје и Станковић Сретена Живота.; 

потпоручник Бајић Стевана Рајко; 
гоотпоручници: Парунов Марина Анте и Шкрбић 

Луке Тривун; 
заставници: Дакић Радована Данило, Дражић Ла-

зара Андрија, Ф ек ети ја Томе Мато, Лазић Младена 
Боривоје, Милојковић Станислава Славко, Петровић 
Јосе Александар, Ристић Милана Томислав, Шверко 
Петро Петар, Ускоковић Васе Вукосава и Вукшић 
Николе Симеун; * 

војни чиновници: Цветковић Васе Данило. Јанко-
в и ћ Будимира Никола, Максимовић Марка Иван и 
Ристић Петра Дакутан. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ : 
војни чриновници: Аксен Адолфа Гина, Рогић 

Томе Вукосава и Стојановић Чедомира Павле. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД : 
војни чиновници: Јовић Аранђела Олга, Стамен-

ковић Миодрага Надежда, Шкардв Антонија Влади-
мир и Тодоровић Александра Бранко. 

Бр. 89 
4 мица 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, 1а на предлог Врховног Команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Републике _Југосл авије 

р е ш и о ј е 
да .се за показану храброст, умешност у коман-

довануу, осведочени рад ка остварењу братства и је-
динства међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току нар1одноО'Сло6одилачкв борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Весић Ђорђа Тихомир и Влаховић Ђорђа 

Благоје; 

капетани: Мандић Лазе Лука, Маври« Ју рја Тон-
че« и Попов Драгутина) Сашо; 

поручници: Буталов Виктора Милан, Ћуп Вида 
Илија!, Марић* Николе Ђуро и Зељковић Николе 
Милош; 

и. поручници: Булајић Јована Драго и Мировић 
Петра Коста; 

заставници: Карас Симе Миле. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетани: Бурсаћ Дане Јово, Губишић Михајла 

Миле, Гркинић Ивана« Иван и Предојевић Триве 
Лазар; 

поручници: Аничић Николе Недељко, Бадовинац 
Габријела Марко, Пуровић Ивана Анте, Драгић 
Јанка Милан, Дукић Чедомира Ђорђе, Иванишевић 
Владимира Драган, Манојловић Ђуре Милан, Нинко-
вић Димитрија Мирко и Османовић Пашо Халил; 

п. поручници: Берник Макса Макс, Микуландра 
Јозе Драго, Мрђа Тодора Славко, Шарац Милоша 
Мирко и Зец Ђуре Миле; 

заставник Јовић Миће Владимир. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Гуњак Антона Виктор, Кар«?.мехмедо-

вић Мурата) Бранко и Мавриќ Јурја Топчиќ; 
поручници: Пуровић Иве Анте. Мадут Ђуре Ма-

тија, Радомировић Николе Душан, Пекез Ристе Душан 
и Вее е диковић Стевана Миле. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Цркомарковић Васе Богдан, 
поручници: Бан Антона Фрањо, Јелић Гаје Бран-

ко и Кухар Ивана Станко; 
п. поручници: Газиба рић Спасоја Стеван, Хан лик 

Матије Ладислав, Кнежевић Раде Јово, Мишић Бо-
жидара Драгољуб, Полић Мате Мате, Савић Ј а ж а 
Новица и Вуковић Крсте Миомир;. 

заставници: Поп Матије Антун, Доленц Вида 
Драго, Гаговић Боја Ђуро, Карас Симе Миле, Ку-
прешгиин Јована Божидар, Мазињанин Милоша Зо-
рица, Петач Јанеза Јанез, Шугар Фране Младен, Тру-
мић Данила Маринко, Зедник Мирка Јосип и Живко-
вић Николе Мато; 

питомци: Лусулов Стевана Жива, Пиберник Ал-
бина! Албин и Трајковић Драгутина Ђорђе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајор Андрејев Владимира Никифор; 
капетани: Божић Живојина Ратко, Гавриловић 

Стевана Светозар, Грчић Симеуна Александар, Гро-
јић Веселина! Мирко, Јовановић Косте Јован, Павло-
вић Павла др Јован и Ранковић Милована Стеван; 

поручници: Атанааовски Теодосија Милош, Авбељ 
Јожефа Павле, Банфић Александра" Едо, Баранов Ми-
хајла Филип, Буковини Јосипа Теодор, Чеклић Мила-
на Родољуб, Чежек Фердинанда Вшиел, Јелић Гаје 
Бранко, Калановић Живка Боривоје. Михајловић 
Александра Драгољуб, Петровић Ђоке Вељко. Прпић 
Мије Ђуро, Радојковић Сретена Јовица, Радовић 
Драгољуба Живко, Ребула- Јосипа Данило, Родић 
Милоша Душан, Сјеклоћа Видоја' Бранко, Скоберне 
Јосипа Душан, Вујаклија Милана Јанко, Вукобрато-
виђ Спасе Лазар и Зулић Салке Салих; 

п. поручници: Арап Петра Станко, Бабиќ Мише 
Марко, Драгосавац Марка Душан, Џелетовић Мило-
рада Димитрије, Франовић Винка Владимир, Го-
рењшчек Алберта Макс, Келементе Антона Алфред, 
Кошћак Мирка Борис, Крњајић Владимира' Стеван, 



Страна 1448 — Б р о ј 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда1, 27 октобар 1948-

Љешевић Николе Будимир, Матић Витомира Радо-
мир, Милићевић Богдана' Чедомир, Николић Максима 
Ристо, Обровник Ив аила Август, Пе марић Леополд« 
Фр лид, Пешевски Стевана Трајко, Полић Мапе Мате, 
Пузић Милана Владимир, Розман Франица« Матко, 
Сланини« Антона Филип, Смиљанић Крсте Стево, 
Шталцер Алојза Вељко, Врцан Анте Марко, Храну-
ели Рика Винко и Вучко Ивана Миленко;* 

заставници: Бајагић Стевана Живко, Бо данча 
Роке Јосип, Боровић Ивана! Иван, Босић Живана Ла*-
зар, Буриловски Петра Лео, Ћатовић Дервиша Исма-
ил, Ћирић Михајла Драгољуб, Дражић Николе Мир-
ко. Ђапа Петра Ђуро. Ђоковић Ђорђа' Живан. Еде-
лин.оми Васе Јенко, Фирбас Јосипа Ћирић, Галић 
Танасија Бранко, Гашиараш 'Ивана Љубо , Горјуп 
Франца Франц, Грујић Митра Живојин, Илић Алексе 
Синиша,, Инђић Ристе Младен, Јеремић Александра 
Живојин, Кецм1ан Лазара Милан, Кодеља Павла Ан-
тон, Корошец М|И1Хе Драго, Крстановић Николе Гојко, 
Лазић Драгољуба Живко, Марић Пере Гојко, Ма-
рушић Мирослава Божидар, Матић Александра Пе-
тар, Мезе Ивона Душан, Мићић Страхиње Јован, 
Михевц Милоша Јанко, Мимини Злато ја Љубисав, 
Милошевић Чедомира Драгољуб, Митровић Чедо-
мира Стојан, Набергој Антониа Франц, Павловић Ми-
лића Љубомир, Петрић Ђоке Ђорђе, Раденовић Пере 
Драго, Ранчић Светислава Миодраг, Рабић Ивана 
Цирил, Р1СМИХ Михаела Милош, Ружић Јефте Стеван, 
Саламух Боже Иван, Савковић Милана Арсен Ста-
данковић Јована Чедомиру Станковић Петра Божи* 
дар, Станковић Саве Десимир, Стијовић Илије Ђор-
ђије, Шево Ивана Винко, ШтИблијШовић Николе 
Стојан, Тасић Драгутина Милутин, Тривић Јове Ми-
ленко, Ђунић Младена! Милован, Вортић Милана- Сло-
бодан, Вукмировић Марка Никола, Зарић Омера 
Ђуро, Заканила Милана Љубомир и Зол'ота Ибра-
хима Хусо; 

војни чиновници: Абрамовић Бранка Радисав, 
Бошковић Аћима' Лазар, Бугарски Милоша Ј о т и , 
Јовановић Милована Вукоје. Кирћански Душана. Бо-
ривоје,-Молерски Милана Ненад, Плазибат Павла, Иван. 
и Вељовић Николе Новак; 

питомци: Ар анђеловић Уроша Веселин, Баста Мла*-
денЗ' Данило, Бурић Радована Милован, Чрњарић 
Фрање Иван, Ћорић Николе Симо, Дивнић. Миаиле 
Миодраг, Добросављевић Николе Богдан, Ђорђевић 
Живадина Јован. Ердрглија Стојадина- Живко, Фи-
липовић Томе Трајко. Фурланмћ Јосипа' Данило, 
Гулин Франа Милош, Хумар Рудолфа Руди,* Комле-
новић Јована Никола, Крга Станка Милан, Крвавица 
Мила Душан, Легендер Франца Метод, Мамула Тоде 
Нико, Милановић Јове Тихомир, Моравац Филипа 
Франц. Николић Саве Миливоје, Орлов Петта! Васи-
лије, Павловић Јанка Радомир, Петковић Велисава 
Видосав, Пи бедник Албина Албин, Поповић! Петра 
Арсеније, Прашникгр Франца Станко, Савић Божи-
дара Радивоје, Стефановски Панда Крум, Вранковић 
Уроша Марко, Томић Светомира Милета, Веселинов 
вић Драгомиоа Александар, Златковски Донче Кирил 
и Звоцинов Петра Ангел. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
војни чиновници: Илић Светозара Радисав. Мој-

силовић Аврама Драгутин и Симић Василија. Милош. 

Бр. 90 
4 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник. 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОБа 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 44 од 19 октобра 1948 године објављује : 

Правилник о издавању потврда за бесплатно 
лечеше односно лечење е попустом у државним 
здравствени! установама републичког и локалног 
значаја; 

Наредбу о обавезном установљен^ заразе ту* 
беркулозом и о обавезном заштитном цеи љењу не 
заражених заштитним цепивом ВСО; 

Наредбу о уништавању вука' и дивље свиње: 
Наредбу о забрани лова на фазаке и пољске 

јаребице; 
Решење о оснивању Економског техникума У 

Трбовљу. * 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Боске и 
Херцеговине" у броју 41 од 14 октобра 1948 године 
објављује: 

Уредбу о откупу пасуља у економској 1948/49 
Години; 

Наредбу о укидању већ у с т а н о в љ е н приправе 
личке службе за звање к о м е р ц и ј а л н а и виши хомер«: 
ци ја ли ст и одређивању стручне спреме потребне а® 
вршење звања: млађи комерцијалне^ комерцијалне!1 

и виши комерцијалне?; 
Упутство о одређивању процента влаге који ће 

се признат^ земљорадницима-произвођачима при 
предаји кукуруза по месецима на* подручју Народне 
Републике Босне и Херцеговине; 

Решење о одобрењу оснивања и рада Географ'-, 
е ког друштва Босне и Хернеговине; 

Решење о рабатима и маржама За производе 
односно групе производа за које су прописане је-
динствено цене са важношћу на целој територији 
Народне Републике Босне и Херцеговина. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

788. Закон и извршењу казни — — 11433 
789. Указ о образовању Министарства за 

ЈТ ово ослобођен е крајеве — — 1441 
730. Указ о постављању Министра за ново-

гслобођене крајеве — — — 1441 
791. Указ о одређивању Института за рибар-

ствену биологију у Ровињу за установу 
општедржавнсг значаја 1441 

792. Уредба о израчуиавању цене превоза, 
добити, расподеле добити, амортизаци-
оном фонду, фонду руководства и цен-
тралном фонду предузећа трговачке моо-
нарице општедржавног значаја која врше 
превозне услуге — — — — — — 1441 

793. Наредба о подношењу ситуација за 
инвестиционе радове у 1948 години 1444 

Исправка Уредбе о платама радника и уче-
ника, у дрвној, хемиској, медицинско.!, 
прехранбено.!, текстилној и одевној инду-
стрији, индустрији стакла, папира, целу-
лозе и дрвенине. коже, обуће и гуме — 1446 

Издавач:,. Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузећа - Београд Бранкова 20 — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа 

Југословенског штампарске* предузећа, Београд 


